
 

 

V. kolo OPEN LIGA SZKB 

 

Dátum: 17. septembra 2022 (sobota) 
 

Miesto: Mestská športová hala Aréna 
 Námestie Artézskych prameňov 

 LUČENEC 
    
Prezentácia a váženie: Piatok   –  16. septembra 2022 - 19:00 - 20:00 hod. 
 Sobota –  17. septembra 2022 -   7:00 - 8:00 hod. 

  

Porada rozhodcov: 8:45 – 9:15 hod. /účasť nutná/  

Porada trénerov: 9:00 hod. /účasť nutná/ 

Začiatok súťaže: 09.30 hod. 

 

Disciplíny: Full contact, K1 Rules - juniori /v deň súťaže 16 – 18 rokov          
                                                                                                       s platným reverzom /  
 

 Full contact, Low kick, K1 Rules - seniori /v deň súťaže od 16 rokov,  
                                                                                                      s platným reverzom do 18 rokov/ 
 
 

 V zmysle Súťažného poriadku SZKB 2022 a pravidiel SZKB /WAKO/ 

Štart je povolený len v jednej váhovej kategórii a najviac v 2 disciplínach! 
 

Štartovné:  - juniori 7 € za každý štart  

  - seniori 10 € za každý štart  

  - nečlen zväzu 15 € za každý štart 

       Podmienky štartu: Každý účastník Open Ligy SZKB musí byť registrovaný ako člen SZKB: 

- v Informačnom systéme SZKB: https://kickboxing-info.sk,  

- prostredníctvom WAKO registračného systému RSportz na linku: 

https://wakosvk.rsportz.com/memberships  
 

a)    platná lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok (pre ringové disciplíny pol roka),     
       vždy na začiatku sezóny, alebo pri prvom štarte. 
b)   Platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2022 /členovia SZKB/ 
c)   Povinná výstroj v zmysle pravidiel SZKB 
d)   predseda klubu zaregistruje pretekárov do on-line registrácie na ww.sutazekickboxing.sk 

(v zmysle propozícií) info: jkolozsy@gmail.com (ŠTK SZKB), kluby musia dodržať presné 
časy prezentácií s prítomnosťou licencovaného trénera aj počas turnaja v opačnom prípade 
je štartovné + 50% 

e)  presné dodržanie vekových, váhových kategórií podľa Súťažného poriadku SZKB pre 
rok 2022 

 
Pre pretekárov FC, LK a K1 mladších ako 18 rokov - reverz - súhlas rodičov!  
Po skončení váženia tréner svojím podpisom na prezenčnej listine zodpovedá za vekové a 
váhové kategórie bez možnosti zmien. 

 

 

https://kickboxing-info.sk/
https://wakosvk.rsportz.com/memberships


 

Hlavný rozhodca:           Nominuje Komisia rozhodcov SZKB + rozhodcovský zbor 

Upozornenie:    Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné  
                            ani materiálne škody vzniknuté pred, počas a po skončení akcie !!! 

Účastníci štartujú na vlastné riziko !!! 

Ubytovanie: Kluby si ubytovanie zabezpečujú individuálne 
 

 
Online registrácia na OPEN LIGY 2022:   

www.sutazekickboxing.sk   
do 14. septembra 2022 (streda) – 22.00 hod. 

 

Info - predseda ŠTK – Jozef Kolozsy:  jkolozsy@gmail.com 

 

 

 

 

Ing. Peter Onuščák  

  prezident SZKB 

mailto:jkolozsy@gmail.com

