Vsem klubom KBZ Slovenije

Dne 26.05.2015

ZADEVA:SVETOVNO POKALNO PRVENSTVO »BEST FIGHTER 2015« - SEZNAM TEKMOVALCEV

Na podlagi sprejetega letnega programa selektorske komisije in sklepa predsedstva KBZ Slovenije o udeležbi
širšega kroga kandidatov za člane reprezentance, na svetovnem pokalnem prvenstvu, selektorska komisija KBZ
Slovenije objavlja seznam tekmovalcev, v disciplini point fighting, light contact, kick light, full contact, low kick in
musical forms, ki so evidentirani kot člani širše reprezentance, za nastop na svetovnem pokalnem prvenstvu
Best Fighter, ki se odvija v dneh od 05. do 07.06.2015, v Riminiju, v Italiji.
Pri sestavi liste kandidatov za člane reprezentance, sta bila upoštevana Pravilnik o kriterijih za izbiro članov
državne reprezentance in Pravilnik o rangiranju reprezentantov (v prvem stolpcu so uvrščeni tekmovalci v A rang,
v drugem stolpcu pa v B rang) ter sklep predsedstva o uvrstitvi določenih tekmovalcev na listo nastopajočih.
V disciplini point fighting so za nastop izbrani naslednji tekmovalci:
kategorija / kg

POINT FIGHTING

MLAJŠI KADETI

- 32

Filip Žak Glavnik

- 37

Nik Jamšek Grobelnik in
Žiga Zagorjanski

- 42

Timotej Zavec

- 47

Luka Leskovar in
Nejc Korotaj *
Nino Bratušek in
Luka Gračner
POINT FIGHTING MLAJŠE KADETINJE

+47
kategorija / kg
- 37

Zala Rozina

- 47

Lara Vuzem Vajda

kategorija / kg
- 42

Tyra Barada

POINT FIGHTING
Žan Vrtačnik

STAREJŠI KADETI
Klemen Strojanšek

- 47

Sven Hojs

- 52

Žan Ferme in
Dejan Duh

- 57

Domen Jerman in
Sebastjan Lazar
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- 63
+69

Aleksander Maselj in
Patrik Šulek *
Tadej Kolander

kategorija / kg

POINT FIGHTING STAREJŠE KADETINJE

- 50

Petra Gregorič

- 60

Tina Baloh

kategorija / kg
- 69
- 74

POINT FIGHTING MLADINCI
Petar Spasenić in
Gašper Valentin Mlakar
Rok Vrtačnik

- 84

Vitomir Čurin

kategorija / kg
- 50

POINT FIGHTING MLADINKE
Hana Mihelčič

Nina Duh

- 55

Eva Bartelme

kategorija / kg
- 63

POINT FIGHTING ČLANI
Miha Drnovšek

- 69

Miloš Rozman

- 74

Tilen Zajc

- 84

Aljaž Benko

- 89

Erik Zorn

- 94

Admir Sinanbegovič

+94

Luka Vindiš

kategorija / kg

Miljan Palibrk
POINT FIGHTING ČLANICE

- 50

Nina Resnik

- 55

Izabela But

- 65

Tjaša Kovačič

* zdravniška prepoved nastopa
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- v disciplini musical forms bosta nastopili tekmovalki:
kategorija nastopa
younger kadets/girl/HS

MUSICAL FORMS
Rozina Zala

older kadets / girl / HS

Baloh Tina

- v disciplini light contact so bili izbrani naslednji tekmovalci:
kategorija / kg
- 47

LIGHT CONTACT
Sven Hojs

- 63
+69

Glenn Aničič in
Timi Sitar
Tadej Kolander

kategorija / kg

LIGHT CONTACT

- 50

Alisa Kiker

- 60

Neža Andromako

kategorija / kg
- 57

Alen Preložnik
Urh Černivšek
Petar Spasenić

kategorija / kg
- 60
- 65

Žan Tomažič
LIGHT CONTACT MLADINKE

Urša Gazvoda in
Vanessa Šajher
Tea Toplak

kategorija / kg

Maja Črešovnjak
LIGHT CONTACT ČLANI

- 57

Jakob Šimnic

- 63

Domen Kugl

- 69

Nejc Gazvoda

- 74

Sven Šincek

- 79

STAREJŠE KADETINJE

LIGHT CONTACT MLADINCI

- 63
- 69

STAREJŠI KADETI

Žan Marguč
Dejan Mioč
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- 89

David Žibrat

- 94

Admir Sinanbegovič

+ 94

Aleš Lorber

kategorija / kg

LIGHT CONTACT ČLANICE

- 55

Sabina Bec

- 60

Izabela But

+70

Urša Terdin

- v disciplini kick light so za nastop predvideni:
kategorija / kg

KICK LIGHT

- 63

MLADINCI

- 69

Tilen Džafič
Žan Podboršek
Timi Pungaršek

- 74

Nemanje Veljkovič

kategorija / kg

KICK LIGHT ČLANI

- 69

Grega Rudolf

- 79

Jani Lorber

- 84

Stefan Stanič

- 89

Dejan Vais

kategorija / kg

KICK LIGHT ČLANICE

- 50

Nina Gorišek

- 55

Melinda Ramadani

- 60

Petra Žejavac

+70

Katja Gajič

- v disciplini full contact:
kategorija / kg

- 63,5

FC ČLANI
Marko Muratovič in
Gregor Debeljak
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- 67
- 71

Aleks Stračanek
Gregor Stračanek

- v disciplini low-kick:
kategorija / kg

LOW KICK ČLANI

- 75

Žiga Pečnik

Po veljavnem sklepu predsedstva KBZS, uživajo ugodnosti A reprezentanta, še naslednji tekmovalci:
disciplina PF

Niko Ritlop

disciplina KL

Aleša Bagari

disciplina KL

Andrej Repnik

Vsem klubom naročamo, da v čim krajšem času potrdijo udeležbo svojega tekmovalca (če je na listi), na
SPP BF, vendar najpozneje do, dne 29.05.2015, do 12.00 ure in sicer v aplikaciji TEKMOVANJADOGODKI, ki je nameščena na spletni strani KBZS.
V primeru nesprejetja povratne informacije do postavljenega roka, bo smatrati, da klubi ali tekmovalci niso
zainteresirani za nastop in bodo izločeni iz vseh nadaljnjih reprezentančnih aktivnosti. V primerih, ko ima
tekmovalec tehtne, opravičljive razloge za neudeležbo, je te posredovati, do roka potrditve, na e-naslov
selektorska.komisija.kbzs@wako.si
Kot ste lahko tudi sami iz vabila na SPP BF razbrali, je v disciplini KL mladinska kategorija združena s
člansko kategorijo tekmovalcev. Vsled tega sporočamo, da se morajo klubi sami, v dogovoru s
tekmovalci in njihovimi starši, odločiti o nastopu. V primeru pozitivne odločitve bo prijava na to
tekmovanje izvršena preko KBZS. Vsekakor pa od teh tekmovalcev, ki ne bodo nastopili in v letošnjem
letu nimajo večjega števila nastopov, pričakujemo nastop na drugih tekmovanjih, če še nameravajo ostati
v krogu kandidatov, za nastop na EP. Ravno tako pričakujemo nastop tekmovalcev na SPP BF, ki nimajo
večjega števila mednarodnih nastopov, so pa nastopili na SPP AC, kajti le tako lahko potrdijo svojo
kandidaturo, za uvrstitev v reprezentančno vrsto.
V nekaterih kategorijah selektorska komisija kandidata za člana reprezentance ni določila, ker je smatrala, da
tekmovalci trenutno še ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev, za uvrstitev na listo kandidatov za člane
reprezentance. To pa še ne pomeni, da ti nimajo možnosti za kasnejšo uvrstitev v reprezentanco, ki nastopila na
kadetskem in mladinskem EP ali članskem SP, seveda pa si morajo to »priboriti« z dobrimi nastopi na domačem
in mednarodnem prizorišču. V primeru športnikovih dobrih nastopov in uvrstitev, na Svetovnem pokalnem
prvenstvu in drugih primernih mednarodnih tekmovanjih, bo selektorska komisija ponovno preučila možnost
njegove vključitve v krog kandidatov, za člane državne reprezentance.
Seznanjamo vas tudi z nekaterimi obvezujočimi pogoji, ki jih mora tekmovalec ali drugi član
reprezentance izpolniti, da lahko potuje in nastopi na tekmovanju v tujini.
Vsi tekmovalci morajo biti seznanjen z vsebino Tekmovalnega pravilnika Kickboxing zveze Slovenije, zlasti s tem,
da morajo biti vsi tekmovalci nezgodno zavarovani ter, da tekmovalci na tekmovanjih nastopajo na lastno
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odgovornost. Ravno tako KBZS odklanja vsako odgovornost za morebitno povzročitev škode, izgubo ali odtujene
osebne stvari udeleženca, v času trajanja SPP in potovanja na oziroma iz tekmovanja.
Naročamo, da si morajo vsi tekmovalci in ostali člani reprezentance, kot tudi tisti, ki samo potujejo s prevozom, ki
ga organizira KBZS, obvezno pridobiti na območnem Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije evropsko
kartico zdravstvenega zavarovanja (zagotavlja le nujne zdravstvene storitve) ali drugo odgovarjajočo obliko
zdravstvenega zavarovanja, katero morajo imeti s seboj.
Tekmovalci v starostnem razredu kadetov in mladincev, ki še niso polnoletni, morajo pred odhodom na SPP BF,
vodstvu svojega kluba, to pa vodstvu reprezentance, obvezno dostaviti pisno izjavo, podpisano s strani staršev ali
zakonitega zastopnika, da mu dovoljuje potovati in nastopati v panogi kickboxing, z navedbo discipline (PF, LC,
KL ali v MF). Obrazec izjave je del tega obvestila. Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj tekmovalno knjižico in
veljavno zdravniško spričevalo ali to pregledno vpisano v tekmovalno knjižico.
Tekmovalci, kot tudi ostalo osebje, ki potuje na tekmovanje v aranžmaju KBZ Slovenije, morajo s seboj imeti
veljavno potovalno listino (osebno izkaznico ali potni list).
Obveščamo vas, da so odgovorne osebe klubov, iz katerih izhajajo tekmovalci, dolžni do, dne 2.06.2015,
dostaviti fotokopije potovalne listine, zdravstvenega zavarovanja za tujino in zdravniškega spričevala ter
izpolnjen obrazec-izjava staršev za nastop mladoletne osebe. Za tiste tekmovalce, ki so bile zahtevane
listine že dostavljene, vam tega ni potrebno ponovno pošiljati, razen izpolnjene izjave staršev. Listine
dostavite na sedež KBZS, ulica Vinka Vodopivca 39, 5000 Nova Gorica ali na e-naslov
pisarna.kbzs@wako.si
Vse ostale informacije v zvezi potovanja in nastopa na SPP Best Fighter, vam bodo posredovane v čim krajšem
možnem času.
Selektorska komisija KBZS
Bojan KOROŠEC

6

