SLOVENSKÝ ZVÄZ KICKBOXU
____________________________________________________________________

Nominačný list
na WAKO Svetový pohár – Budapešť (Maďarsko)
16. – 19.5. 2019
Vážení reprezentanti: /zoznam v prílohe/
Oznamujeme Vám, že na základe Vašich výsledkov, trénovanosti, zdravotného stavu a finančného rozpočtu,
ste boli nominovaní v rámci plánu prípravy a realizácie štátnej športovej reprezentácie SR, na Svetový pohár
WAKO v kickboxe v Budapešti (Maďarsko), ktorý sa bude konať v dňoch 16.-19.5.2019 v BOK (SYMA)
Event nad Congress Centre, H-1146 Budapest, Dózsa Gyorgy út.1,

Kategória

: viď podľa zoznamov uvedeného v prílohe

SZKB hradí

: reprezentanti v 1.triede:
- ring: ubytovanie (3 noci), štartovný poplatok v jednej kategórii
- tatami: ubytovanie (1 noc), štartovný poplatok v dvoch kategóriách
reprezentanti v 2.triede:
- ring: ubytovanie (3 noci), štartovný poplatok v jednej kategórii
- tatami: ubytovanie (1 noc), štartovný poplatok v dvoch kategóriách
- Reprezentanti v tejto 2.triede si hradia samostatne, resp. materské kluby,
poplatok – 10€
reprezentanti v 3.triede:
- ring: ubytovanie (3 noci), štartovný poplatok v jednej kategórii
- tatami: ubytovanie (1 noc), štartovný poplatok v dvoch kategóriách
- Reprezentanti v tejto 3.triede si hradia samostatne, resp. materské kluby,
poplatok – 20€

Vedúci výpravy : Peter Onuščák
Tréneri
Video-press
Rozhodcovia

: Jozef Kolozsy - reprezentačný tréner tatami, Matej Kurač – reprezentačný tréner ring,
: Marek Baják – Eastlabs.sk
: Michaela Kováčová – ring, Roman Možný – ring, Rastislav Babinčák – tatami,
Martin Muravský - tatami

Časový program

: Štvrtok 16.5.2019 – 18,00 hod. zraz všetkých nominovaných ringových
reprezentantov a časti tatami reprezentácie v mieste prezentácie a konania turnaja BOK (SYMA) Event nad Congress Centre, H-1146 Budapest, Dózsa Gyorgy út.1,
prezentácia, váženie a potom ubytovanie v Grand Boulevard Apartments, Jozsef krt.
71-73, 08. Józsefváros, Budapest, 1085, HU
: Piatok 17.5.2019 – 10.00 – 21.00 hod. eliminačné zápasy - ring
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: Sobota 18.5.2019 – 07.00-08.00 – preváženie a váženie BOK Hall
10.00 – 20.00 hod. - eliminačné zápasy, semifinále – ring
07.30 hod. zraz všetkých nominovaných tatami reprezentantov v mieste prezentácie
a konania turnaja - BOK (SYMA) Event nad Congress Centre, H-1146 Budapest,
Dózsa Gyorgy út.1,prezentácia, váženie a potom ubytovanie v DnD Apartments
Keleti Railway Station, Kun utca 4., 08.Józsefváros, Budapest, 1081, HU

:Nedeľa 19.5.2019 – 07.00-08.00 – preváženie a váženie
10.00 – 19.00 hod. - semifinále a finálové zápasy - ring
09.00 – 21.00 hod. – eliminácie a finál zápasy – tatami LC, KL
22.00 hod. - predpokladaný záver a odchod na Slovensko
Povinná výbava : platný CESTOVNÝ PAS alebo Občiansky preukaz
: vyplnené WAKO dotazníky (v prílohe), najmä WAKO Medical Form
potvrdený svojím lekárom
: platný preukaz SZKB s lekárskou prehliadkou nie staršou ako 6 mesiacov
: európsky preukaz zdravotného poistenia + ľubovoľné individuálne úrazové
pripoistenie,
: reprezentačné tričko, športová výstroj na rozcvičku a ľahký tréning
: kompletná súťažná športová výstroj a chrániče, chránič chrupu, helma,
10 o.z. box. rukavice, suspenzor, sat. nohavice alebo trenky, chrániče holení, kopacie
papučky, resp. shininstep, chránič hrude (ženy).

SVOJU ÚČASŤ JE POTREBNÉ POTVRDIŤ PÍSOMNE NAJNESKOR DO 12. 5. 2019 ( po tomto
termíne bude nominovaný náhradník), ALEBO AK JE ZMENA VO VÁHE, KATEGÓRII, ALEBO JE
POTREBNÁ KOORDINÁCIA DOPRAVY, OKAMŽITE!!!! KONTAKTUJ:
Peter Onuščák - 0915 753 398, onuscak@kickboxing.sk
Matej Kurač – 0907 198 035, kuracmatej@gmail.com - ring
Jozef Kolozsy - 0917 822 397, jkolozsy@kickboxing.sk - tatami
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