
     Slovenský zväz kickboxu v spolupráci so     
    Slovenskou asociáciou univerzitného športu 
       a TJ Slávia Technická univerzita Košice 

usporiada                                        
 

   Akademické Majstrovstvá Slovenska v kickboxe 2020 
 
Dátum:       26.9.2020 (sobota) 
Miesto:      Lučenec, mestská športová hala Arena, Nám. Artézskych prameňov (výstavisko) 
Prezentácia a váženie:  Sobota 26.9.2020 – 07.00 – 08.30 h – športová hala 

Po ukončení váženia tréner svojím podpisom na prezentačnej listine zodpovedá za 
vekové a váhové kategórie bez možnosti zmien 

/vzhľadom k pandemickej situácii s ochorením Covid-19 je povinnosť účastníkov doržiavať hygienické nariadenia nosením rúšok v interiéri, 
predpísanými odstupmi a dezinfekciou rúk./ 

Porada rozhodcov:     08.45 – 9.15 hod. /účasť nutná/ 
Porada trénerov:     09.00 h 
Začiatok súťaže:     10.00 h. 
 
Disciplíny:    Kick light (tatami)  
Muži: -57 kg -63 kg -69 kg -74 kg -79 kg -84 kg -89 kg -94 kg +94 kg.   
Ženy:  -50 kg -55 kg -60 kg -65 kg  -70 kg +70kg. 

K1 (ring)  
   Muži: -54kg -57kg -60kg -63,5kg -67kg, -71kg -75kg -81kg -86kg - 91kg +91kg.   
   Ženy:  -48kg -52kg -56kg -60kg -65kg  -70 kg +70 kg         
 
Štartovné:      Individuálny štart v jednej disciplíne: 5 € /členovia SZKB/  
         
Súťaž prebieha podľa „Súťažného poriadku SZKB 2020 a pravidiel SZKB /WAKO/“ 
 
Ocenenia:     - víťazi na 1., 2. a 3.mieste (bojuje sa aj o 3.miesto) obdržia medailu a diplom,  

- víťazi na 1.mieste pohár –  titul akademický  Majster SR 2020 v kickboxe 
 
Podmienky štartu:    Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých 3 foriem štúdia 
(bakalárske, magisterské, doktorantské - doklad platný preukaz ISIC, absolventi vysokoškolského štúdia – rok po 
ukončení VŠ štúdia 2018/2019 (diplom o ukončení štúdia..), vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2020/2021 
(doklad - potvrdenie o návšteve školy). Štartovať môžu aj zahraniční študenti (ČR) študujúci na VŠ v SR a ČR 
a slovenskí študenti VŠ študujúci  zahraničí.  

-  Platná lekárska prehliadka nie staršia, ako jeden rok.  
- Platný športový pas SZKB a členská známka SZKB na rok 2020 (registrácia v zdrojovej 

evidencii na www.kickboxing-info.sk ) 

Hlavný rozhodca:     Nominuje Komisia rozhodcov SZKB + rozhodcovský zbor.  
Ubytovanie:      Kluby si ubytovanie zabezpečujú individuálne.  
Upozornenie:     Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za telesné ani       
         materiálne škody vzniknuté pred, počas a po skončení akcie.  
Všetci účastníci uvedeného podujatia sú povinní dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia pri organizovaní hromadných 
podujatí v zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky !!! Kluby sú povinné pri registrácii predložiť 
vyplnený formulár všetkých účastníkov v prílohe !!!      Účastníci štartujú na vlastné riziko!!!  
 
Online registrácia:     www.sportdata.com do 24.9.2020 (štvrtok) - 22.00 h. 
 
            Ing. Peter Onuščák    
           prezident SZKB     


