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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/ 
      f.    Pohybová obratnosť /bez rozdielu váh/ 
 
 

2. Váhové kategórie pre Point fighting  

 
 
Váhové kategórie pre light contact a kick light. 

 
 
Váhové kategórie pre full contact 
 
 

Kategória Vek Váha            
Muži Nad 16r -65kg -75 kg -85 kg +85kg         

Ženy Nad 16r -55kg -60 kg -65kg +65kg         

 
 
K        = kadeti  v deň súťaže menej ako 16 rokov 
S  = seniori  (dospelí) v deň súťaže od 16 s platným reverzom do 18.rokov 

 
Časové trvanie kôl : kadeti 1x2 min. eliminácie a aj finále 
                                   seniori 1x3 min. eliminácie, Finále 2x2 min 

 
    

 
 

Rok 2020 
 
 
Priebeh súťaže: Váženie len v deň súťaže- podľa pozvánky 
       Vyraďovacie boje 
                             Finálové boje  
        Vyhodnotenie - ocenenie ( podľa pozvánky) 
 
                   
 

Kategória Vek  Váha         
Kadet 6-15 r.  -25 kg -35 kg -45 kg +45kg       
Kadetka 6-15 r. -25 kg -35 kg -45 kg +45kg       

Kategória Vek  Váha          
Kadet 6-15 r.  -25 kg -35 kg -45 kg -55kg +55kg       
Kadetka 6-15 r. -25 kg -35 kg -45 kg -55kg +55kg       

Muži Nad 16r.  -65 kg -75 kg -85 kg +85kg       

Ženy Nad 16r.  -55 kg -60 kg +60kg        



  

 
 

 

 

2. Povinnosti klubu pri prezentácii pre členov SZKB 
 

Klub SZKB musí mať pri prezentácii: 
a. zaplatený ročný členský poplatok v SZKB pre rok 2020 
b. registrovaný pretekár v informačnom systéme SZKB 
c. platná lekárska prehliadka nie staršia ako 1 rok v prihláške prípadne 

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

poriadku  pre turnaje klubových súťaží SZKB 2020, zmena váhovej 
kategórie zo strany usporiadateľa je možná, ale musí byť zaslaná 
v pozvánke vopred 
 

 

3. Prezentácia pretekárov 
 

- prezentácia prebieha v samostatnej miestnosti zriadenej pre tieto účely 
- 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 zástupcu organizátora 

- štartovné:  podľa pozvánky 
       
 

4. Kritériá 
pre organizovanie klubových turnajov v kickboxe 

 
            

 

- jednotlivé kolá turnaja sa musia konať v telocvični, ktorej otvorenie je 
zabezpečené na 8.00 hod. 

- minimálna plocha potrebná na 2 zápasiska  
- štandardné vybavenie pre pretekárov (šatne, sprchy, sociálne zariadenie) 
- samostatný priestor na rozcvičenie alebo oddelenie časti hlavnej plochy. 
- priestor pre rozhodcov, 
- minimálny počet rozhodcov ( jeden na zápasisko) 
- minimálne 2 zápasiská -  tatami  a jeden tréningový ring. 
 -    Zdravotník -  hradí klub 
- dostatočný počet pomocného personálu  
- technické vybavenie pre zabezpečenie súťaže,  
- zabezpečenie občerstvenia pre rozhodcov v potrebnom množstve a čase podľa 

trvania súťaže. 
 
 

5. Podpora SZKB pri organizovaní  turnaja  
Rok 2020 

 
1. V prípade dodržania kritérií Súťažného poriadku, SZKB po skončení turnaja  poskytne 

usporiadateľovi dotáciu vo výške 200€   
2. Zabezpečenie delegáta (hlavného rozhodcu) na turnaji 

 
 

V Prešove  1.1.2020.                                Vypracoval:  Jozef Kolozsy 
            Predseda ŠTK 


