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Športovo technická komisia pracovala v zložení: 

Predseda Jozef Kolozsy, členovia Zuzana Žarnayová, Liana Hetešová 

 

 Posledné kolo open ligy SZKB sa nieslo tieni slabej účasti na tomto kole v Lučenci. V sobotu, 1.októbra 2016 
sa v lučeneckej mestskej športovej aréne uskutočnilo 3. záverečné kolo Open ligy SZKB, ktoré za účasti 121 
štartujúcich z 12 klubov určilo konečné poradie klubov v lige pre rok 2016.  

 Po tomto kole sme pristúpili k zmene súťažného poriadku, aby sme trochu naplnili ringové disciplíny a 
umožnili  pretekárom výberu na jednotlivých kolách. 

  V sobotu 21.januára 2017 sa v Košiciach uskutočnilo 1.kolo Open ligy SZKB v tatami športoch (pointfighting, 
lightcontact, kicklight), na ktorom sa zúčastnilo 209 štartujúcich z 22 klubov Slovenska a Ukrajiny. Na tomto kole sa 
ukázalo, že rozdelenie zvýšilo účasť a začínajúci pretekári si tak mohli preskúšať samostatne tatami disciplíny. 

 V dňoch 25. a 26 . februára 2017 sa uskutočnil v bratislavskej športovej hale Mladosť 18.ročník WAKO 
medzinárodného turnaja Slovak Open, Memoriál Ladislava DOKY Tótha. 
V sobotu na siedmich tatami a v nedeľu v 2 ringoch a na 4 tatami bojovalo rekordných 868 štartujúcich z 90 klubov 12 
krajín (AUT, BIH, CRO, CZE, GBR, HUN, ITA, POL, SLO, SRB, SVK, UKR). 
Veľmi dobrá atmosféra, organizácia a najmä niektoré vynikajúce výkony v ringu i na tatami vystavili veľmi dobré 
hodnotenie tomuto nášmu najväčšiemu medzinárodnému turnaju v kickboxe. 
 Po technickej  a organizačnej stránke bolo toto podujatie veľmi dobré zvládnuté čo pochválili aj účastníci tohto 
podujatia. 
 
 V sobotu, 25.3.2017 sa v Trnave uskutočnilo 2.kolo Open ligy SZKB v ringových disciplínach full contact a K1. 
na ktorom sa zúčastnilo 50 štartujúcich z 14 klubov Slovenska. Ukázalo sa, že rozdelenie ligy zvýšilo počet 
štartujúcich aj v ringu, ktorý si tak môžu preskúšať na domácich podujatiach viacero disciplín.   

 V sobotu 8.apríla 2017 sa v športovej hale ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB v 
disciplínach PF, LC, KL, za účasti 233 štartujúcich z 20 klubov Slovenska. Opäť sa ukázalo že rozdelenie malo zmysel 
a zvýšený počet len slovenských pretekárov to len potvrdzuje.  

Rozdelenie disciplín sa ukázalo ako dobrý krok a spolu so zvýšením technickej úrovni sa zlepšuje aj Open liga SZKB. 
V budúcnosti je dobré popracovať na príprave samotných ringových kôl a spojiť to aj s gala večermi čo by toto kolo 
urobilo atraktívnejšie. 

 

 

 

V Prešove 26.4.2016            

         Jozef Kolozsy 

         Člen VV SZKB 

 


