
                                                             

Správa ŠTK za rok 2018                                                    

Športovo technická komisia pracovala v zložení: Predseda Jozef Kolozsy, člen Lucia Fecková a Zuzana Žarnayová 

 

Najúspešnejší športovci, tréneri a rozhodca SZKB v roku 2018. 
 V piatok 19.1.2018 sa v Trenčíne uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie najúspešnejších športovcov, trénerov a rozhodcu 
SZKB za rok 2017. Poradie bolo nasledovné:         
 MUŽI: 1. Marek Karlík (tréner J.Kolozsy), 2.Michal Stričík (P.Bonk), 3.Pavol Garaj (L.Body), 4.Tomáš Tadlánek, 5.Jaroslav 
Paľa (M.Melko)             
 ŽENY: 1.Monika Chochlíková (T.Tadlánek), 2.Veronika Cmárová (P.Onuščák), 3.Lucia Cmárová (P.Onuščák), 
4.Alexandra Filipová (L.Cmárová), 5.Katarína Dovalová (M.Melko)      
 JUNIORI: 1.Ondrej Franek (P.Baláž ml.), 2.Lucia Fecková (J.Kolozsy), 3.Alexandra Filipová (L.Cmárová), ďalej bez 
poradia Adam Kristek (A.Mičianik), Ladislav Maruscsák (P.Onuščák), Viktor Adamčo (F.Kočiš)   
 KADETI: 1.Adrián Čulík (P.Onuščák), 2.Réka Harajdová (P.Onuščák), Karel Svobodník (Ľ.Takáč)     
 ROZHODCA: Rastislav Babinčák                        
Na toto vyhodnotenie boli zabezpečené ocenenia, priebeh bol bezproblémový a dôstojný    

1.kolo OPEN LIGY SZKB v kickboxe                
Trenčianska hala Dukly hostila v sobotu 20.1.2018 výbery jednotlivých klubov Slovenska.  130 štartujúcich z 21 klubov zabojovalo 
na prvom kole open ligy. Výsledky po prvom kole rozhodli o priebežnom poradí klubov.  Liga prebehla bez väčších problémov 
vznikli len drobné nedostatky nakoľko domáci organizátor bol nováčikom pri usporiadaní domácich podujatí.(zabezpečenie 
občerstvenia pre rozhodcov a nedostatočná teplota haly) 

SLOVAK OPEN 2018 - 23.- 25.2.2018 Bratislava                  
Už 19.ročník WAKO medzinárodného turnaja Slovak Open 2018 , organizovaného Slovenským zväzom kickboxu, sa konal v 
dňoch 23.-25. februára v hlavnom meste BRATISLAVA v športovej hale Mladosť. Za účasti 945 štartujúcich z 90 klubov 11 krajín 
sa na turnaji SZKB sa predstavila aj Európska špička. Priebeh turnaja bol bezproblémový a v budúcom ročníku je potrebné 
prehodnotiť výšku štartovného a disciplíny. 

2. kolo Open ligy SZKB- Prešov - 24.3.2018                                     
V sobotu 24.3.2018 sa v Prešove uskutočnilo 2.kolo Open ligy SZKB za účasti 295 štartujúcich z 28 klubov Slovenska a Poľska.    
V tomto kole v súťaži klubov vyhral domáci Panter Prešov so 116 bodmi pred košickým Guardom (88 bodov) a ŠKP PŠ Košice (57 
bodov). Bol to posledný v starom programe a bolo nutné zabezpečiť nový program na zjednodušenie registrácie a priebehu turnaja.  

Majstrovstvá SR 2018 - Michalovce - 9.6.2018                  
V sobotu 9.júna sa v mestskej športovej hale v Michalovciach uskutočnila najvyššia republiková súťaž jednotlivcov v kickboxe - 
SZKB Majstrovstvá SR, ktorého sa zúčastnilo 305 štartujúcich z 28 klubov Slovenska. Je potrebné poďakovať domácemu 
usporiadateľskému klubu ŠKK Michalovce za veľmi dobre pripravený šampionát a  realizačnému tímu  SZKB za bezproblémovú 
prípravu a realizáciu šampionátu.  

3.kolo Open ligy SZKB - 10.11.2018 Hnúšťa                   

V sobotu 10.11.2018 sa v mestskej športovej hale v Hnúšti uskutočnilo 3.kolo Open ligy SZKB, ktorého sa zúčastnilo 70 
pretekárov v 128 štartoch z 19 klubov Slovenska a 1 poľského klubu (UKS Evan Nowy Sacz).  Bolo to skúšobné kolo v novom 
programe, ktorý sa doladil pre potreby SZKB. Priebeh súťaž ukázal kvalitu a nedostatky nového programu ktoré sa v novom 
ročníku odstránia.  

Dlhoročné skúsenosti ŠTK a realizačného tímu ukazujú kvalitu pripravenosti jednotlivých kôl, ktoré dokážeme flexibilne prispôsobiť 
nielen jednotlivým halám, ale aj podmienka a možnostiam lokálnym usporiadateľom. V budúcnosti je potrebné zatraktívniť 
jednotlivé disciplíny a prípadne umožniť pretekárom potrebný štart na skvalitnenie prípravy. Je potrebné vyzvať predsedov klubov 
na zaslanie pripomienok a návrhov na samotný súťažný poriadok a skvalitniť tak domácu súťaž. 

 

 

 

 

V Prešove 8.4.2019            
         Jozef Kolozsy 

         Člen VV SZKB 

 


