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Správa o činnosti RK za obdobie od 4.6.2016- 29.4.2017 

 
 Rozhodcovská komisia SZKB v nasledujúcom zložení - predseda komisie 
Ing.Michaela Kováčová, členovia RK Rastislav Babinčák a Roman Možný, pracovala 
na zmenách pravidiel, ktoré nadobudli podľa WAKO platnosť od 1.augusta 2016. 
Prepracoval sa nasledne aj celý koncept ako ringových tak aj tatami pravidiel SZKB.  
 
Školenia rozhodcov SZKB 2016/2017:  
-školenie 30.marca 2016 sa zúčastnilo 16 rozhodcov, pričom tento počet zahrňoval 
štyroch "nováčikov" 
-plánované 6.augusta 2016- bolo zrušené vzhľadom ua úpravu pravidiel WAKO, 
platných od 1.8.2016 
-školenie 4.februára 2017 konané v Košiciach, absolvovalo 14 rozhodcov. Zdaného 
počtu bol 1 nový rozhodca, ktorý následne zložil rozhodcovské skúšky a dostal 
licenciu 1.triedy. Školenie bolo hlavne zamerané na preškolenie nových pravidiel a 
zmien.  
-ďalšie školenie je plánované na 24.júna 2017 v Banskej Bystrici.  
 
 V roku 2016 bolo zavedené bodovanie rozhodcov na základe účasti na 
domácich ako aj zahraničných turnajoch, účasti na seminároch, ale aj na práci, 
odvedenej na každom kole SZKB. Práca je hodnotená následne vždy ringinšpektorom 
alebo hlavným rozhodcom na kole. Po ukončení sezóny, bol v januári vyhlásený 
najúspešnejší rozhodca za sezónu 2016, ktorým sa stal Viktor Žuffa. Následne bol 
ocenený na vyhodnotení najúspešnejších kickboxerov, konaného 21.janára 2017 v 
Košiciach v penzióne Beryl. Toto bodovanie (nominácia) prináša rozhodcom nie len 
ocenenie, ale aj nomináciu na Majstrovstvá sveta / Európy, ďalej na zahraničné 
svetové turnaje, a pod.  
 
Profesionálna sekcia SZKB- WAKO PRO 
 V roku 2016 bola doplnená Ing.Kováčovou smernica pre činnosť PRO sekcie, 
ako aj ekonomická smernica, uverejnená na stránkach SZKB.  
 
 
Tiutlové zápasy konané v sezóne 2016/2017 
18.6.2016 sa uskutočnil medzinárodný titulový zápas SZKB PRO, v Bardejove 
3.12. International Slovak WAKO PRO, Bardejov 
25.3. National Slovak WAKO PRO, Kežmarok 
21.4. International WAKO PRO prestige fight, Trnava 
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Ďalší titulový zápas prebehne 13.mája 2017 v Trenčíne- Svetový titul WAKO PRO K1 
žien vo váhe -50kg Monika Chochlíkova vs Silvia La Note.  
Všetky medzinárodné titulové zápasy konané na Slovensku, majú platnosť vo 
svetových rebríčkoch WAKO PRO.  
 
 Rozhodcovská komisia momentálne pracuje na zmenách zvyšovania tried 
rozhodcov a úprave smernice činnosti rozhodcov.  
 
Praha, 28.4.2017. 
 
 
 

  
 

 

 

      

    Ing.Michaela Kováčová 


