SLOVANSKÝ POHÁR
HRY BOHATIEROV
Medzinárodná súťaž silných mužov

Názov podujatia:

SLOVANSKÝ POHÁR – Hry bohatierov

Miesto konania:

Mestský park na Sihoti v Nitre
NITRA, Slovenská Republika

Dátum a čas:

4. júla 2009, začiatok o 14.00 hod.

Organizátor:

Občianske združenie SLAVICA
Botanická 1, NITRA 949 01
Slovenská Republika
www.slavica.sk, slavica@slavica.sk

Spoluorganizátor:

Slovenská asociácia silných mužov ( ďalej len

SASIM ), Osvienčimská 3, 911 01 Trenčín www.slovakstrongman.sk
Asociácia Fitness Gabrhel Trenčín www.fitnessgabrhel.com / poverená
SASIM/, sídlo: ul. Osvienčimská 3, 911 01 Trenčín , IČO:420 190 72,
Bankové spojenie: SLSP, 0274064802 / 0900
SASIM je zastrešujúcim orgánom športového hnutia silných mužov na
Slovensku a zastupuje tento druh športu v medzinárodných
organizáciách a to v Svetovej federácii silných mužov IFSA a tiež
v Strongman champions league ( ďalej len SCL ) www.strongmancl.com

Status súťaže / projekt/
V sobotu 4.7.2009 poriada Slovenská asociácia silných mužov
v spolupráci s Asociáciou Fitness Gabrhel Trenčín Európsky pohár
silných mužov s názvom Slovanský pohár silných mužov – Hry
bohatierov. Preteky sa uskutočnia v mestskom parku na Sihoti v Nitre
a v prestávkach sú pripravené sprievodné súťaže pre divákov a kultúrny
program.
Cieľom súťaže je rozšíriť reprezentáciu Slovenska v silných mužoch,
nájsť talenty a pripraviť pre divákov netradičný športový zážitok.
Očakávaná účasť je cca tisíc divákov.
Termín a miesto konania súťaže
4.júl 2009 - sobota , Nitra

Disciplíny
1. Držanie Svätoplukových prútov
2. Prevracanie 400 kg pneumatiky
3. Ťahanie kamióna
4. Autofúrik
5. …..............................................
8. Sprievodný program
Moderátor :
Milan Gabrhel – Dipl. tréner 1.triedy, viceprezident a spoluzakladateľ
SASIM, 21-násobný majster Slovenska, 11-násobný Československa,
majster Európy v silovom trojboji a bývalý reprezentant ČSSR v silových
športoch a majster športu SSR.
Vystúpenie majsteriek Európy vo fitness a fitness deti show
Výstupy:
Zo súťaže silných mužov bude urobená fotodokumentácia a
videozáznam. Všetky materiály budú uverejnené na webe
www.slavica.sk prípadne na webe www.planeta-slavica.com.

