
 

 

 

Datum: 13.3.2023 

 

Zadeva: DRŽAVNO PRVENSTVO E-KICKBOXING  2023 

 

Spoštovani predstavniki klubov KBZS 

 

Tudi v letošnjem letu 2023 organiziramo tekmovanje  v e-Kickboxingu. 

 S tekmovanjem bi pričeli 1.aprila in zaključili 31.maja. 

Tekmovanje bo potekalo kot v preteklih letih, v klubih, v prisotnosti licenciranega 

sodnika. 

Klubi, ki nimajo svoje naprave se lahko pridružijo na tekmovanju drugemu klubu ali pa 

dobijo na posodo vrečo (cca 14 dni pred tekmovanjem, da bodo lahko izvedli tudi 

trening). Ker je število vreč za posojo omejeno prosimo kontaktirajte tekmovalno 

komisijo čimprej. 

Upamo, da se bodo  klubi udeležili tekmovanja v čim večjem številu. 

V letošnjem letu predlagamo  naslednje novosti: 

- tekmovanje v ekickboxingu bo potekalo v dveh disciplinah in sicer e-pointu in e-lightu. 

- V obeh disciplinah bo potekalo tekmovanje v že znanih selekcijah (dečki/deklice , 

mlajši kadeti/kadetinje, starejši kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke, člani/članice, 

veterani/veteranke) a le v kategoriji ABSOLUTNO. 

Klubi bodo tudi letos morali narediti prijave v sistem zaradi zagotavljanja medalj diplom 

in nagrad pred pričetkom tekmovanja. 

- Vsako tekmovanje v klubu bo pridobilo status klubskega tekmovanja na katerem se 

bodo podelile diplome in medalje za prva tri mesta, ki jih zagotovi KBZS 

Po končanem tekmovanju bodo podeljene nagrade in priznanja še za skupno uvrstitev 

za DP v obeh disciplinah in posameznih selekcijah v kategoriji ABSOLUTNO. 

- sponzor bo za vsa tri prva mesta v vsaki selekciji in disciplini v klubskem 

tekmovanju  podelil tudi sponzorske nagrade ( rokavice za trening, majica, 

bandaže). 

Klube, ki bodo sodelovali na letošnjem turnirju naprošam da najprej opravijo prijave 

tekmovalcev po disciplinah in selekcijah vsaj deset  dni pred izvedbo tekmovanja, da bo  

lahko  tekmovalna komisija zagotovila diplome, medalje in sponzorske nagrade. 



 

 

Klubi  bodo dobili priznanja in nagrade po pošti, da jih bodo lahko podelili po zaključku 

klubskega tekmovanja. 

Preden začne klub s tekmovanjem naj pošlje email na tekmovalno komisijo. Sodniki, ki 

bodo sodili na e kickboxingu bodo dobili pravico direktnega vpisa rezultatov v sistem. 

Tako bodo sodniki lahko brez težav na koncu tekmovanja razglasili klubske 

zmagovalce. 

Na tekmovanju Slovenia Open v Zagorju bi organizirali super finale v disciplini e-light z 

denarnim skladom 700€. Na superfinale bi povabili 4 najboljše po rezultatu (mladinci, 

člani, veterani v moški in ženski selekciji). Štiri mesta pa bi si lahko priborili še 

udeleženci turnirja v Zagorju. 

Kategorije dečki, deklice in  izvajajo vajo z dvema lučkama. Enako kot lani in bo 

potekalo samo v disciplini e-point. Tekmovanje bo potekalo samo z udarci z roko (kot do 

sedaj). Tekmovanje za mlajše kadete/kadetinje bo potekalo z ugašanjem štirih 

senzorjev in samo z udarci z roko. 

Vse ostale selekcije bodo tekmovale v vaji kjer bo potrebno ugašati senzorje z roko in 

nogo (rdeča oziroma zelena lučka). 

Vsak udarec z roko v zeleno lučko bo sodnik kaznoval z odbitkom 2 točk. 

Udarci z nogo  ne smejo biti izvedeni z udarjanjem s podkolenico ampak z nartom. 

Nepravilne udarce bo sodnik kaznoval z odbitkom 2 točk. 

Rezultatsko najprej velja število točk. V primeru enakega rezultata v točkah pa velja za 

boljši rezultat krajši povprečni reakcijski čas.  

Vsak tekmovalec ima na voljo dva poizkusa v vsaki prijavljeni disciplini. 

Na tekmovanju v e-kickboxingu lahko tekmujejo vsi člani klubov ki so registrirani v 

KBZS za tekoče leto kot T1 Ali T2. 

Vaje, so že pripravljene v zavihku COMPETITION/COMPETITION 2023. Ko boste 

priklopili vaše vreče na internetno omrežje vam bodo nove vsebine avtomatsko na 

razpolago. 

 

Lep pozdrav 

 

 

Predsednik tekmovalne komisije:  

 Emil Benko 

 


