SLOVENSKÝ ZVÄZ KICKBOXU
Nominačný list
na športové sústredenie širšieho reprezentačného výberu SR v kickboxe
– Tatranská Lomnica, Penzión Teniscentrum Simi, 9. – 12. august 2018.

Vážený predseda (tréner, reprezentant) klubu,
oznamujeme Ti, že na základe celoročných výsledkov, trénovanosti, zdravotného
stavu a finančného rozpočtu boli nominovaní v rámci plánu prípravy štátnej športovej
reprezentácie SR v kickboxe na sústredenie širšieho reprezentačného výberu pred
Majstrovstvami sveta kadetov a juniorov a Majstrovstvami Európy seniorov nasledovní
členovia vášho klubu:
Kategória:

viď zoznam v prílohe

SZKB hradí:

časť ubytovania, strava (ubytovanie a plná penzia stojí 40 € na
deň), ostatné (tréneri, telocvičňa a pod.). Jednotlivé skupiny
nominovaných pretekárov si priplácajú
(resp. kluby)
nasledovne:
1.skupina - 80€/pobyt (v nominačnom zozname ako skupina 1)
2.skupina - 100€/pobyt (v nominačnom zozname ako skupina 2)
3.skupina -130€/pobyt ( v nominačnom zozname ako skupina 3)

Vedúci výpravy:

Peter Onuščák

Tréneri:

Jozef Kolozsy, Matej Kurač, Marek Melko (so), Peter Baláž
(pi), Michaela Kováčová (so)

Časový program:

Štvrtok, 9.8.2018 - 09.00h - zraz v penzióne.
Nedeľa, 12.8.2018 - cca 14.00 hod. – ukončenie sústredenia.

Je potrebné zobrať si so sebou:
- občiansky preukaz, zdravotnú kartičku poistenca,
- chrániče na zuby, box. prilbu, 10 o.z. rukavice (pre ring 12 – 14 o.z.),
suspenzor, kopacie papučky, chrániče holení, chránič hrude (ženy),
- tenisky, tričká, športové súpravy a veci na cvičenie v prírode a hygienické potreby.

Toto sústredenie bude jedným z hlavných kritérií výberu reprezentantov na
Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov a Majstrovstvá Európy seniorov. V prípade
neospravedlnenej (svojvoľnej) neúčasti na ňom, budú reprezentanti v prípade nominácie
na uvedené vrcholné podujatia zaradení do úplného samoplatcovského režimu nákladov
na podujatí s možnosťou refundácie len v prípade zisku zlatej medaily.

Záväzné potvrdenie účasti na sústredení do 2.júla 2018:
-

Písomne na e-mail: onuscak@kickboxing.sk
Úhradou zálohy 50€/osoba na bank.účet SZKB vedený v ČSOB, a.s.:
IBAN: SK83 7500 0000 0040 0806 2802 (do poznámky meno športovca)

Ak sa nebudete môcť sústredenia zúčastniť z dôvodov choroby, dovolenky,
pracovných povinností alebo iných závažných dôvodov je nutné to oznámiť
nasledovným osobám (s predložením patričného dokladu):
Peter Onuščák – mob.: 0915 753 398, e-mail: onuscak@kickboxing.sk ,
alebo na:
Marek Melko – mob.:0907 912 408, e-mail: skpbbystrica@gmail.com,
Jozef Kolozsy – mob. 0917 822 397, e-mail: jkolozsy@kickboxing.sk

Dňa 11. 8. 2018 od 09.30 h do 17.00 h sa uskutoční seminár trénerov SZKB
za účelom výmeny praktických skúseností a zvyšovania odborných vedomostí a zručností
tréningu kickboxu (atletická príprava, výživové doplnky a doping resp. zakázané látky).
Cena za školenie je 20 € vrátane obeda. Potrebné doniesť športovú výbavu.
Prihlášky na školenie trénerov zasielať na e-mail: skpbbystrica@gmail.com do 20.7.2018.

