
 

 

 

Datum: 10.3.2023 

 

VABILO NA DRŽAVNO PRVENSTVO V RING DISCIPLINAH  2023 

  

Tekmovanje bo v soboto, 15.4.2023 

v športni dvorani Šolskega centra Trebnje   

Kidričeva ulica 11, Trebnje 

 

Organizator: KBV Fearless Fighters Trebnje v sodelovanju z KBZS. 

 Ful Contact za člane, članice, starejše mladince, starejše mladinke, mlajše mladinke, 
mlajše mladince 

 Low Kick za člane, članice, starejše mladince, starejše mladinke, mlajše mladinke, 
mlajše mladince 

 K1r za člane, članice, starejše mladince, starejše mladinke, mlajše mladinke, mlajše 
mladince 

 

Zbor tekmovalcev in pričetek tehtanja ob 13.00 h 

Začetek tekmovanja ob 15:00 h 

Tekmovalna taksa znaša: 

 13,00€ za vse tekmovalce/tekmovalke 
 

Za plačilo startnin boste prejeli račun s strani KBZS, po končanem tekmovanju. 

 

Prijava na tekmovanje bodo  zaključene  v soboto 31.3 ob 24h. 

Tekmovalci, ki imajo zobne aparate NE MOREJO TEKMOVATI V RING DISCIPLINAH.. 

Sodelujoči klubi morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do KBZS. 

 

Vsi sodelujoči tekmovalci morajo biti registrirani v skladu z pravili s statusom 

TEKMOVALEC 1 na portalu zveze. Vsi pravilno registrirani člani bodo v šifrantu članov 

označeni z zeleno kljukico. 

 



 

 

 

 

Vsi tekmovalci morajo imeti veljavno zdravniško potrdilo. 

 

Obvestilo o starostnih kategorijah za RING discipline: 

MLAJŠI MLADINCI / MLADINKE – v tekmovalnem letu morajo biti stari 15 let, ne smejo  pa 

imeti  17 let 

STAREJŠI MLADINCI / MLADINKE - v tekmovalnem letu morajo biti stari 17 let, ne smejo  

pa imeti  19 let 

ČLANI - v tekmovalnem letu morajo biti stari 18 let, ne smejo pa imeti 41 let 

ČLANICE -  v tekmovalnem letu morajo biti stari18 let, ne smejo pa imeti 36 let 

 

Trenerje in tekmovalce moramo opozoriti, da ima v skladu s pravili tekmovalec lahko največ 

2 borbi v enem dnevu. V kolikor bi bilo v kategoriji več tekmovalcev in bi bilo potrebno izvesti 

več borb kot dve v enem dnevu, bo tekmovalna komisija izvedla zaključek tekmovanja v 

rezervnem terminu. O tem bodo klubi dodatno obveščeni. 

 

Če nebi uspeli izpeljati vseh borb na  tekmovanju v Trebnjem je rezervni termin 3.6. 2023 na 

Ptuju. 

Tekmovalec ne more v isti disciplini nastopati v dveh težnostnih kategorijah. 

 

Vsi lanski državni prvaki v posamezni kategoriji imajo samo finalno borbo z 

morebitnim izzivalcem. 

 

 

Tekmovalna komisija KBZS 

Predsednik Emil Benko 

 


