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Správa o činnosti RK za obdobie od 1.1.2018- 1.4.2019
Rozhodcovská komisia SZKB v nasledujúcom zložení - predseda komisie
Ing.Michaela Kováčová, členovia RK Rastislav Babinčák a Roman Možný, pracovala
na zmenách, úprave smerníc, systému hodnotenia.
Školenia rozhodcov SZKB 2018/2019:
-1.školenie 10.februára 2018 konané v Košiciach, absolvovalo 12 rozhodcov. Zdaného
počtu bol 9 nových rozhodcov, ktorí následne zložili rozhodcovské skúšky a dostali
licenciu 1.triedy. Iba 3 nový rozhodcovia robili opravu pomocou nového online
preskúšania (schváleného začiatkom roku 2018).
-2.školenie sa uskutočnilo 12.augusta 2018 v Tatranskej Lomnici, kde sa
odprezentovalo 8 rozhodcov, z ktorých boli 4 nový (celkové úspešné ukončenie
školenia).

- V priebehu mája 2018 prebehla úprava smernice pre odmeňovanie rozhodcov, ktorá
vstúpila do platnosti 1.júna 2018. Je dostupná na oficiálnej stránke SZKB.
Odmeňovanie bolo oproti predošlým sezónám navýšené.
V roku 2018 sme pokračovali s bodovacím systémom rozhodcov, ktorý sme
zaviedli od roku 2016. Bodovanie je založené 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. Na daných zmenách v bodovaní rozhodcov sa pokračuje v sezóne
2019, kedy budú zavedené nové zmeny.
Po skončení sezóny 2018, bol v januári tohto roku vyhlásený najúspešnejší rozhodca
za sezónu 2018, ktorým sa stal opäť Rastislav Babinčák. Následne bol ocenený na
vyhodnotení najúspešnejších kickboxerov, konaného koncom januára v Košiciach.
Daný bodový systém prináša rozhodcom nie len ocenenie, ale aj nomináciu na
Majstrovstvá sveta / Európy, ďalej na zahraničné svetové turnaje, a pod.
Počas roku 2018 rozhodcovia SZKB získali nové platné WAKO medzinárodné
licencie. Novú licenciu WAKO získala Katarína Vilhánová, Martin Muravský a
obnovenie WAKO medzinárodnej licencie získal Viktor Žuffa. Všetkým gratulujeme.
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Hlavným prínosom je lepšie ohodnotenie na Majstrovstvách Sveta/Európy ako aj
možnosti zvyšovania kvalifikácií na zahraničných súťažiach.

Profesionálna sekcia SZKB- WAKO PRO
Tiutlové zápasy konané v sezóne 2018

1.5.2018 Slovak WAKO PRO - 71kg, Malacky
Od roku 2018 má SZKB nový dizajn národného profesionálneho opasku.
WAKO PRO zaviedlo novú zmenu udeľovania titulov, prvý platný medzinárodný titul
je udávaný ako regionálny titul (príklad Balkan region)- ktorý sa už počíta do
celkového hodnotenia WAKO PRO ranking.
Rozhodcovská komisia momentálne pracuje na zmenách v smernici pravidiel
SZKB WAKO PRO, na úpravách smernice pre činnosť rozhodcov, ako aj na inovácií
školení a testov pre sezónu 2019.

Ing.Michaela Kováčová
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