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Správa  z MS WAKO FC, KL, PF,  konané v dňoch 23.-30.11.2019  

Historický výsledok reprezentácie SR na WAKO MS v Antalyi (TUR) 
 1 zlatá, 1 strieborná a 2 bronzové 

 
Vynikajúci úspech sa podaril slovenskej reprezentácii v kickboxe na 23.WAKO 

Majstrovstvách sveta v disciplínach fullcontact,  kicklight a pointfighting v tureckej Antalyi. 
Na šampionáte v konkurencii 696 pretekárov zo 63 krajín sveta štartovala aj 12 členná 
pretekárska výprava, ktorá napokon vydolovala v obrovskej konkurencii 4 cenné kovy- 1 
zlatú, 1 striebornú a 2 bronzové. 
 
Reprezentanti v ringu  
 

Alexandra Filipová, 20 ročná slovenská reprezentantka, , členka Ladies Victory 
clubu Košice, vybojovala vynikajúci úspech a získala pre Slovensko striebornú medailu 
v ringovej disciplíne fullcontact žien do 70 kg, keď na ceste za zlatom zdolala postupne 
Nemku Aline Soudjinou (3:0 na body), potom v semifinále obhajkyňu svetového titulu 
Karolinu Dziedzic-Gruszowsku z Poľska, a nakoniec vo finálovom galavečeri podľahla tesne 
1:2 na body Nórke Thea Vatshelle (3:0). Alexandra ako minuloročná Majsterka Európy 
z Bratislavy v disciplíne lowkick žien do 70 kg, a minuloročnom bronze z fullcontactu žien do 
70 kg na ME v Maribore, tak získala historicky druhé striebro zo svetového šampionátu 
WAKO vo fullcontacte žien. Gratulujeme !!!!! 
 

Obsadenosť a konkurencia v ringových disciplínach bola na vysokej úrovni (štatistiku 
našich borcov uvediem v tabuľke). Moje očakávania pred odchodom na šampionát boli 2 
medaily, získali sme 1 striebornú. Výsledok mohol byť aj lepší len chýbal niektorým 
povestný kúsok šťastia. Percentuálne bola úspešnosť celej výpravy 33 % a pre ring disciplíny 
bola 20 %. (4 medaile z 12 štartov, ring 1 medaila z 5 štartov, tatami 42,8% - 3 medaily zo 7 
štartov).   
 Ring Tatami spolu 
Sarajevo 20% - 2 med/10 štart. 0% - 0 med/4 štarty 15% - 2 med. /14 štar 
Antalya 20% - 1 med/5 štart 42,8% - 3 med/7štart. 33% - 4 med/12 štart 
Celkom MS spolu 20% - 3 med/15 štart 27,2% -3 med/11 štar 23% - 6 med/26 štart 
     Štatistická tabuľka: 

Priezvisko a meno  Váha Disciplína 
Počet 

pretekárov 

Počet zápasov- / 

vyhraté zápasy 

Umiest- 

nenie 

Barbora Majerová -52 kg FC 10 1/0 5 

Pavol Garaj -75 kg FC 18 1/0 - 

Valentin Zauralský -67 kg FC 19 1/0 - 

Lucia Cmárová -60 kg FC 12 2/1 5 

Alexandra Filipová - 70 kg FC 7 3/2 2 
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Správa  z  kicklightu  

 Najlepšie sa darilo Marekovi Karlíkovi, dokázal obhájiť svoj titul svetového šampióna 
na tatami v kicklighte mužov do 74 kg spred dvoch rokov z MS v Budapešti. Vo finále porazil 
domáceho favorita Men Recep po veľmi ťažkom a dramatickom finále, kde zúročil svoju 
veľmi dobrú prípravu a kondíciu. V prvom zápase zdolal Marek Iračana Mohamada Al 
Salawi, Poliaka Mateusza Kowalskeho a o postup do finále porazil talentovaného Izraelčana 
Ameera Asada. 16 pretekárov v kategórií, 4 x výhra 

 Dominika Karchová vynikajúci úspech dosiahla v kicklighte žien do 50 kg, keď si 
dobrými výkonmi vybojovala bronz  V prvom kole s rozpačitým začiatkom zdolala Iránčanku 
Mahdieh Dousti (3:0) a potom už s presvedčivým výkonom Rakúšanku Aniku Wegscheider 
(3:0). V semifinále bola nad jej sily Bulharka Kristina Nikolova s ktorou len o bod prehrala a 
mohlo to byť finále. Pri jej výkone je potrebné povedať, že je dôležitá príprava a hlavne 
skúsenosti, ktoré Dominika naberá každým zápasom. 14 pretekárov v kategórií, 2 výhra 

 Jaroslav Paľa v kicklighte mužov nad 94 kg získal bronz Jaro tak zopakoval svoj  
výsledok na MS a bronz spred dvoch rokov v Budapešti, V prvom kole po veľmi dobrom 
taktickom výkone zdolal Iračana Rami Al Jewari, potom Taliana Marca Caviderucci a v 
semifinále podľahol Maďarovi Balázsovi Vidovi, kde sa už prejavila únava a súperova  
skúsenosť. Napriek tomu, že postup do finále nebol nemožný bol to Jarov jeden z najlepších 
turnajov kariéry. 15 pretekárov v kategórií, 2 výhra,  

 Sofia Adamečková nastúpila  v kicklighte do 65 kg s Taliankou Marangoni , ktorou sa 
stretáva už od minuloročných ME, kde s ňou vo finále prehrala. Zápas bol z oboch strán 
takticky nakoľko sa dobre poznajú. Škoda, že Sofia nepretavila svoju prípravu do zápasu a 
zbytočným  rešpektom to bol z jej strany opatrný súboj. Škoda že žreb prisúdil práve tuto 
súperku. 8 pretekárov v kategórií, 1 prehra 

 Lucia Fecková nastúpila vo svojom prvom zápase v kicklighte do 55 kg s Dánkou 
Sorensen, zápas bol vo vysokom tempe, kde Lucia využila svoju výškovú prevahu a držala si 
súperku na dištanc. Aj napriek tlaku súperky to dotiahla do víťazstva a postúpila do druhého 
kola, kde sa stretla s  francúzskou reprezentantkou Nilusmas, ktorá je aktuálna víťazka MS vo 
low kick, čo sa ukázalo aj v zápase. Po technickej pasáži, kde dominovala Lucia a dokázala si 
urobiť bodový náskok došlo k tvrdému kontaktu na ktorý nebola pripravená a súperka to 
využila na otočenie skóre. Znovu sa Lucii podarilo otočiť výsledok a opäť prišla séria tvrdších 
úderov a kopov čo zapríčinilo krátky otrasenie, ktoré už Lucia neustála a po otočení skoré bol 
zápas ukončený vzhľadom na zdravie pretekárky. V tomto zápase bol kontakt dosť pritvrdený 
čo robilo našej pretekárke problém. Napriek tomu je vidno Luckin progres a uvidíme ako sa s 
tvrdosťou v budúcnosti vysporiada.  
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 Martina Cingeľová  nastúpila na svoj zápas v kicklighte do 60 kg s Taliankou Verona 
s ktorou prehrala pred časovým limitom. Tu treba konštatovať, že pretekárka prišla na 
podujatie nepripravená a pod zjavným tlakom. Je na zváženie či v budúcnosti umožniť 
štartovať samoplatcom bez celoročných skúseností s medzinárodných kicklightom. 11 
pretekárov v kategórií, 1 prehra 

 Vlado Dudinsky prehral svoj zápas v kicklighte veteránov do 63 kg s Talianom Spanu 
pre časovým limitom technickým KO rozdielom 15 bodov.V zápase sa ukázali neskúsenosti z 
KL a hlavne kondičná príprava, ktorá je nutná na takomto vrcholnom podujatí. 8 pretekárov 
v kategórií, 1 x prehra 

 Zisk 1 zlatej a 2 bronzový medailí je veľmi dobrý výsledok, ale potešila by aj 
strieborná medaila od ktorej sme boli len jeden bod. V tejto konkurencii je zisk medailí veľmi 
ťažký a je potrebné seniorom vytvoriť podmienky na dosahovanie takýchto výsledkov.   

 V budúcej sezóne je potrebné nastaviť pravidlá kritériá a podmienky pre 
reprezentáciu, aby sa nestávalo, že SR reprezentuje pretekár, ktorý nie je pripravený a aj 
nespravodlivo zaradený do jednotlivých platiacich tried. Umožnenie štartovať samoplatcom 
bez skúsenosti nie je dobré. Otočilo sa to voči nám a nerobí to dobrú reklamu SZKB.  

Štatistická tabuľka: 

Priezvisko a meno  Váha Disciplína 
Počet 

pretekárov 

Počet zápasov- 

vyhraté zápasy 

Umiest- 

nenie 

Marek Karlík -74 kg KL 16 4/4 1 

Jaroslav Pala 91 kg KL 14 3/2 3 

Dominika Karchová -50 kg KL 14 3/2 3 

Sofia Adamečková - 65 kg KL 8 1/0 - 

Lucia Fecková - 55 kg KL 7 3/2 - 

Martina Cingeľová - 60 kg KL 11 1/0 - 

Vladimír Dudinský - 63 kg KL 8 1/0 - 

           

 

         Predseda TMK SZKB 
                                  Mgr. Marek Melko 

       


