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1. Základné rozdelenie súťažných disciplín 
 

a. Point fighting /PF/ 
b. Light contact /LC/ 
c. Kick light /KL/  
d. Full contact /FC/ 
e. Low kick  /LK/ 
f. K 1 – Rules  /K-R/ /K1/ 

2.  
3. Váhové kategórie pre Point fighting  

 
 
Váhové kategórie pre light contact a kick light. 

 
 
Váhové kategórie pre full contact, low kick a K1-Rules 
 
 

Kategória Vek Váha            
Juniori 15 -18r.  -54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg -71kg -75kg -81kg -86kg +86kg  

Juniorky 15 -18r. -48kg -52kg -56kg -60kg +60kg        

Muži Nad 16r  -54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg -71kg -75kg -81kg -86kg -91kg +91kg 

Ženy Nad 16r -48kg -52kg -56kg -60kg -65kg -70kg +70kg      

 
UPOZORNENIE: Počas sezóny nie je obmedzený počet prestupov. 
           Pri vážení nie je žiadna tolerancia. (+ 0,5 kg odchýlka váhy) 
          Súťažiaci môže štartovať len v jednej váhovej kategórií. 
 
Vekové kategórie v roku 2019: (podľa dátumu  vrcholných podujatiach MS a ME pre rok 

2019- ak môže reprezentovať SR v danej kategórií tak v nej môže aj súťažiť v lige ak 
nespĺňa vekový limit tak súťaží o kategóriu vyššie) 

 
K        = kadeti  (narodení: do 26.8.2003 a mladší) 
J  = juniori  (narodení:26.8.2003 –25.8.2000) s platným reverzom do 18.rokov 
S  = seniori  (dospelí)  (narodení: 1.1.2003 a starší) s platným reverzom do 18.rokov 

 
Časové trvanie kôl : kadeti 2x1,5 min. eliminácie a aj finále 

juniori 2x2 min. eliminácie a aj finále 
                                   seniori 2x2 min. eliminácie, 3x2 min finále (ak nie je počet zápasov spolu viac ako 50) 

Kategória Vek Váha          
Kadet 6-15 r.  -25 kg -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg +42 kg     
Kadetka 6-15 r. -25 kg -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg +42 kg     

Kategória Vek Váha          
Kadet 6-15 r.  -25kg -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -47 kg -52 kg -57 kg -63 kg +63 kg 
Kadetka 6-15 r. -25kg -28 kg -32 kg -37 kg -42 kg -46kg -50kg -55kg +55kg  

Muži Nad 16r. -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg  

Ženy Nad 16r. -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg -70 kg +70 kg     



  

 
 

 

 

 
    

 
 

Rok 2019 
 
Open liga SZKB v kickboxe: 3 kolá a Majstrovstvá SR,  Slovak Open – medzinárodný turnaj 
 

 

1. kolo:-  PF, LC, KL Kadeti  Oblastné Súťaže: - Turnaje olympijských nádejí  
            -  LC, KL Seniori    27.4.2019  Panter Open 2019 - Prešov     
            -  LK Juniori,  K1 Seniori                  29.6. 2019 Majstrovstvá Banskobystrického kraja 
     7.12.2019- Cassovia Open 2019 - Košice 
     

Slovak Open: Podľa propozícií  
 

2. kolo:-  PF,LC, KL Kadeti          
            -  LC, KL Seniori                
            -  FC Juniori, LK Seniori                  Profesionálne gala večery SZKB Pro                                                                                                                           

MSR:  - PF,LC, KL Kadeti   22.6. 2019 Galavečer Bratislava   
 - PF Open LC, KL Seniori  14.12. 2019 Cassovia gala večer Košice  
 - FC, K1 Juniori(15-18r.)  
            - FC,LK, K1 Seniori   
    

3. kolo: -  PF, LC, KL Kadeti         
             -  LC, KL Seniori                
             -  K1 Juniori, FC Seniori    
 
  

Pri nižšom počte ako 3 pretekári v jednej váhovej kategórii môže byť táto spojená 
s najbližšou vyššou váhovou kategóriou. Platí to pre všetky tatami disciplíny. V ringových 
disciplínach po dohode s trénermi.  V prípade, že pretekár odmietne štartovať vo vyššej 
váhovej kategórií a stane sa víťazom bez boja, získa len jeden bod v celkovom hodnotení 
klubov. 
 

Kolo ligy: Váženie len v deň súťaže od 7.30 -  8.30 hod. 
                  Porada rozhodcov 8.45-9.15 hod. 
       Losovanie a porada trénerov o 9.00 hod. 
                  Nástup a otvorenie súťaže - 9.30 hod.  
       Začiatok zápasov - 10.00 hod.        
M SR. Váženie v piatok večer alebo od 7.30 -  8.30 hod. v sobotu (podľa pozvánky) 
            Začiatok súťaže 10.00 hod. 
            Všetky disciplíny a kategórie v jeden deň. 

Bodovanie individuálnych umiestnení v Open lige započítavané do celkového 
hodnotenia klubov (1. miesto = 5 bodov, 2.miesto = 3 body, 2x3. miesto = 2 body, 1. miesto 
bez boja = 1 bod).  

Víťazom Open ligy sa nestáva jednotlivec, ale klub s najväčším počtom bodov - 
poradie klubov na I., II. a III. mieste. 

Postupový kľúč na Majstrovstvá SR : Majstrovstvá Slovenska otvorené podmienkou je 
len členstvo v SZKB.  (t.j. počet pretekárov v kategórii nie je inak limitovaný).  

VV SZKB schváli pridelenie finančných prostriedkov podľa nového zákona o športe, 
pre rozvoj činnosti klubov na rok 2019. Jedným  kritériom je aj počet účastníkov v lige s 
troma štartmi v roku 2018. ( platí len pre členov SZKB )  

Realizačný team: Lekár + asistent, 1 člen Organizačného výboru turnaja, ŠTK + 
asistent, 1 rozhodca alebo stály personál,  ktorý sa nebude meniť a zotrvajú až do konca 
turnaja pri stolíkoch. /v piatok ŠTK, člen Organizačného výboru a personál/  



  

 
 

 

 

 
2. Povinnosti klubu pri prezentácii pre  členov SZKB 

 
Klub SZKB musí mať pri prezentácii: 

a. zaplatený ročný členský poplatok v SZKB pre rok 2019 
b. platné preukazy SZKB 
c. platné známky SZKB pre rok 2019 
d. platná lekárska prehliadka v preukaze nie staršia ako 1 rok   
e. predseda klubu zaregistruje pretekárov do on-line registrácie na 

www.sutazekickboxing.sk a info  na e-mailovej adrese 
jkolozsy@kickboxing.sk alebo jkolozsy@gmail.com ( v prípade 
nejasností info: ŠTK SZKB)   

f. kluby musia dodržať presné časy prezentácií s prítomnosťou trénera 
g. presné dodržanie vekových, váhových kategórií podľa Súťažného 

poriadku SZKB 2019  
h. dodržanie Registračného a Prestupového poriadku SZKB 

 

Povinnosti klubu pri prezentácii pre  nečlenov SZKB 
 

a. platná lekárska prehliadka v preukaze nie staršia ako 1 rok (pre 
ringové disciplíny pol roka), vždy na začiatku sezóny alebo pri prvom 
štarte. 

b. predseda klubu zaregistruje pretekárov do on-line registrácie na 
www.sutazekickboxing.sk a info na e-mailovej adrese 
jkolozsy@kickboxing.sk jkolozsy@gmail.com (v prípade nejasnosti 
info: ŠTK SZKB) 

c. kluby musia dodržať presné časy prezentácií s prítomnosťou trénera 
d. presné dodržanie vekových, váhových kategórií podľa Súťažného 

poriadku SZKB pre rok 2019 
 

3. Prezentácia pretekárov 
 

- prezentácia prebieha v samostatnej miestnosti zriadenej pre tieto účely 
- organizátor zabezpečí na 7.00 hod. dve stanovištia pre registráciu, kde hlavný 

rozhodca nominuje jedného rozhodcu, ktorý bude vykonávať kontrolné 
váženia 

- prezentácia prebieha po kluboch, ak je klub kompletný a zastupuje ich hlavný 
coach, a kde každý klub bude mat určený stolík, na ktorom prebehne váženie 
pod dozorom rozhodcu 

- v prípade, že klub nezaregistruje pretekárov v on-line registrácií  platí poplatky 
ako nečlen SZKB. 

- štartovné:  - člen zväzu 5€ za každý štart 
      - nečlen zväzu 10€ za každý štart 

 

4. Kritériá pre nomináciu na Majstrovstvá SR 
 

                     Pre nomináciu na Majstrovstvá SR sú nasledovné kritériá: 
- platné členstvo klubu a športovca v SZKB 
- platný preukaz a známka SZKB 2019 
- platná lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok v deň konania M SR 
- dodržanie vekových kategórií v deň konania M SR 

 
 



  

 
 

 

 

5.Kritériá pre usporiadanie jednotlivých  
kôl Open ligy SZKB a Majstrovstiev SR 

 
 

 

- jednotlivé kolá ligy sa musia konať v športovej hale, telocvični, ktorej 
otvorenie je zabezpečené na 7.00 hod. 

- zabezpečiť registračnú miestnosť pre ŠTK na 07.00 hod. (2 x stolík, el. 
pripojenie....) 

- minimálna plocha potrebná na tri zápasiská a rozcvičovňu 
- štandardné vybavenie pre pretekárov (šatne, sprchy, sociálne zariadenie) 
- samostatný priestor na rozcvičenie alebo oddelenie časti hlavnej plochy. 
- miestnosť pre rozhodcov,  prezentáciu a váženie   
- minimálne 3 zápasiská pre tatami kolo a jeden box. ring pre ringové kolo, 

ktorých dopravu a prenájom zabezpečuje SZKB. 
 -    lekár a asistent hradí SZKB, ale zabezpečuje organizátor 
- dostatočný počet pomocného personálu (minimálne 10 osôb)  
- technické vybavenie pre zabezpečenie súťaže,  
- ozvučenie, min. 2 mikrofóny, stolíky, stoličky 
- zabezpečenie občerstvenia pre rozhodcov a realizačný tím v potrebnom 

množstve a čase podľa trvania súťaže 
- pre Majstrovstvá SR hala s kapacitou hľadiska min. 250 osôb 
- dostatočný počet pomocného personálu (minimálne 15 osôb)  
- zabezpečenie občerstvenia pre rozhodcov a realizačný tím v potrebnom 

množstve a čase podľa trvania súťaže 
- usporiadanie aspoň jedného kola ligy pre uchádzanie sa o organizovanie M SR   

 
 

7. Podpora SZKB pri organizovaní Open ligy SZKB 
v kickboxe a M SR 
 

V prípade dodržania kritérií Súťažného poriadku, SZKB po skončení kola ligy 
poskytne usporiadateľovi dotáciu vo výške 1200€  a pre M SR 1500€ 
Pri nesplnení týchto kritérií a kvality turnaja má SZKB právo krátiť túto 
dotáciu. 
Na jednotlivé kolá SZKB zabezpečuje: 
- výber štartovného 
- realizačný tím 
- tatami (dopravu hradí klub), ring (dopravu hradí klub)  
- dostatočný počet rozhodcov (hradí zväz) 
- technické zabezpečenie (váhy, losovací program a rozpis zápasov, bodové 

lístky, scoreboardy, počítadla zápasov a kopov) 
- v prípade zvýšenia počtu zápasísk zvýšené náklady hradí SZKB 

 
 
 

 
V Prešove  5.12.2018.                           Vypracoval:  Jozef Kolozsy 
                             Predseda ŠTK 


