
   

    Slovenský zväz kickboxu     
 

usporiada  
v 

spolupráci s GUARD ST kickbox Košice 
 

   1. KOLO OPEN LIGY SZKB V KICKBOXE 2022          
    
            Dátum:                           5. marca 2022 (sobota) 
            
            Miesto:                          Športová hala Internát TUKE,  Němcovej 1, 040 01 Košice 

 
 Prezentácia a váženie:  Piatok – 4.marca 2022 – 18.00 – 19.00 hod. 

– Slavia TUKE Budokan, Watsonova 4 Košice 
Sobota – 5. januára  2019 – 7.00 – 8.00 hod. – športová hala N 1 

 Porada rozhodcov:   8.45 – 9.15 hod. /účasť nutná/ 
 Porada trénerov:   9.00 hod. 

Začiatok súťaže:   9.30 hod. 
 

 Disciplíny:                       Pointfighting, Light contact, Kick light – kadeti  (v deň súťaže menej ako 16 rokov) 
     light contact, kick light - juniori  (v deň súťaže 16 – 18 rokov)  

kick light – seniori (v deň súťaže od 16 rokov)  
                  V zmysle Súťažného poriadku SZKB 2022 a pravidiel SZKB /WAKO/ 
 

- Štartovné:  - člen zväzu registrovaný v informačnom systéme SZKB a RSPORTZ                  
- kadeti 5€ za každý štart (v opačnom prípade hradí štartovné ako nečlen SZKB!!!) 

  - juniori 7€ za každý štart (v opačnom prípade hradí štartovné ako nečlen SZKB!!!) 
                            - seniori 10€ za každý štart (v opačnom prípade hradí štartovné ako nečlen SZKB!!!) 

 - nečlen zväzu 15 € za každý štart  
 

             

            Podmienky štartu:     
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 www.sutazekickboxing.sk  
( Podľa propozícií)    info: e-mailovej adrese  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 
 
 
 Hlavný rozhodca:    Nominuje Komisia rozhodcov SZKB + rozhodcovský zbor  

 
Ubytovanie:   Kluby si ubytovanie zabezpečujú individuálne:  

         
  Upozornenie:    Usporiadatelia nepreberajú žiadnu zodpovednosť za telesné ani materiálne škody 
     vzniknuté pred, počas a po skončení akcie. Účastníci štartujú na vlastné riziko!!! 
 



Všetci účastníci uvedeného podujatia sú povinní dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia pri 
organizovaní hromadných podujatí v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky !!! 

 
OP -  Nad 18 rokov (max do 100 osôb) 
OTP -  Deti od 12 do 18 rokov (max do 100 osôb)  
Deti do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia mať test.  
 
OP“  
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac 
ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo  
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac 
ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo  
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti 
ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii 
poslednej dávky, alebo  
d) osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, alebo  
e) osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je 
schopná sa preukázať 1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe a 2. negatívnym 
výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od 
odberu v prípade antigénového testu,  
f) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami  
 
„OTP“  
a) osoba kompletne očkovaná,  
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v 
prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu; u detí do 18 rokov sa za antigénový test 

�považuje test vykonaný v domácom prostredí v rámci výchovno vzdelávacieho procesu v školách,  
c) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami. - Tréneri, rozhodcovia a iné osoby nad 18 rokov 
podieľajúce sa na usporiadaní hromadného podujatia(zápasu/tréningu) v režime OTP nemusia byť zaočkované, avšak musia disponovať 
negatívnym výsledkom testu v zmysle definície OTP (48h Ag, 72h PCR / LAMP 

 
 

Kluby sú povinné pri registrácii predložiť vyplnený formulár všetkých účastníkov Open Ligy v prílohe !!! 
 

V prípade zmeny Pandemických opatrení (uvoľnenie atď...) budeme informovať mailom, web a fb SZKB. 
 

Online registrácia:   do 2.marca 2022 (streda) – 22.00 hod. na www.sutazekickboxing.sk 
  V prípade nejasností bližšie info ŠTK p. Kolozsy. 

 
                   

                                                                                                         
                                                                                                                                        Ing. Peter Onuščák 

             prezident SZKB 
 
 
 
 

 


