


ORGANIZAČNÝ ROZPIS
5. ročník KASprof Security ligy

MMA & Armwrestling 

KASprof Security liga bola založená v roku 2010 a predstavuje spojenie zmiešaných 
bojových športov a armwrestlingu.
Jej hlavným cieľom je prilákať najväčšie talenty amatérskej MMA a motivovať ich k 
výkonom, ktoré ich posunú priamo do profesionálnej súťaže a jedinečnej gala show Noc 
Bojov. Súčasťou je aj amatérska liga v pretláčaní rukou, ktorá je prvým krokom pre 
nomináciu na Slovenský pohár a otvára dvere na súťaže vyššieho charakteru.

Usporiadateľ:   KASprof Security 

Dátum:   KSL bude prebiehať v troch kolách:

    1. kolo – 26.9.2015
    2. kolo – november 2015
    3. kolo – január 2016
    vyvrcholenie NOC BOJOV 6 – marec 2016



Podmienky štartu:  Právo v účasti KSL majú športové kluby a oddiely    
     MMA disponujúci pretekármi, ktorí:
     - majú lekárske potvrdenie o zdravotnom stave
     - neabsolvovali profi zápas v žiadnom bojovom    
       športe
     - majú písomný súhlas rodiča, alebo zákonného    
       zástupcu (pretekári, ktorí nedosiahli vek 18 rokov)
     - uhradia štartovné vo výške 10 €
     - spĺňajú podmienky štartu v kategóriách podľa    
       propozícií KSL 

Hmotnostné kategórie: a/ do 60 kg
     b/ do 70 kg 
     c/ do 80 kg
     d/ do 90 kg
     e/ nad 90 kg

     Maximálny počet v jednej kategórií je 20       
     zápasníkov.

Dĺžka zápasu:   2x2 minúty, +  v prípade remízy extra kolo
     prestávka medzi kolami je vo všetkých hmotnostných   
     kategóriách 1 minúta

Pravidlá:    Zápasy prebiehajú podľa amatérskych pravidiel    
     MMA v ringu (hexagon).

     Víťazi jednotlivých kategórií získajú okrem vecných    
     cien aj finančné odmeny:

     1. miesto – 50 €
     2. miesto – 30 €
     3. miesto – 10 €

     Jednotlivé miesta budú bodované (systémom 1.miesto –   
     10b, 2.m. – 8b, 3.m. – 6b, 4.m. – 4b, 5.m. – 2b., 6m. – 1b)
     Po skončení všetkých troch kôl budú dvaja zápasníci s   
     najvyšším počtom bodov nominovaní naNoc Bojov 6 –   
     Návrat kráľov, kde zabojujú o titulový opasok KASprof   
     Security a finančnú odmenu 200 €. Ak víťaz v danom   
     roku neabsolvuje aspoň jeden zápas MMA podľa profe  
     sionálnych pravidiel, dostane možnosť svoj titul obhájiť.



Výstroj:    Zápasníci musia mať vlastnú výstroj podľa pravidiel –   
     chránič chrupu nesmie byť červenej farby, suspenzor a   
     ostatné časti výstroja. Rukavice a prilbu poskytuje    
     organizátor.

Žrebovanie:   Zápasí sa vylučovacím spôsobom podľa žrebova   
     nia a pyramídového systému. 

Podmienky štartu:  Zapojiť sa môžu pretekári, ktorí sa v minulosti nezúčastnili  
     Slovenského pohára, alebo reprezentácie.

Hmotnostné kategórie:  pravá ruka
     a/ do 75 kg
     b/ do 95 kg
     c/ nad 95 kg

Pravidlá:    Súťaž prebieha podľa pravidiel WAF (World Armwrestling   
     Federation)

Náklady:    Účastníci si v plnom rozsahu hradia náklady na cestovné   
     a stravovanie.

Uloženie vecí:    Usporiadateľ neručí za stratu osobných vecí počas   
     súťaže.



Registrácia:     Súťažiaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom
     formulára priamo na webovej stránke
     http://liga.kasprofsecurity.sk/

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!!!

Odštartuj svoju cestu šampióna v
KASprof Security Lige!


