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Metodika zkoušek na stupně technické
vyspělosti v kickboxu vznikla na základě
spolupráce předních trenérů, reprezentantů i současných závodníků ČSFu a je
dostupná na stránkách ČSFu. Zde také
naleznete veškeré potřebné informace
a kontakty na odpovědné osoby.

Nižší žákovské STV

Tak jako ostatní sporty, i kickbox se neustále
rozvíjí. Ale i přes
veškerou
naši
snahu se nám nedaří dostatečně motivovat sportovce, a především jejich trenéry a provozovatele klubů k větší aktivitě
v tomto směru. Výhody s páskováním
spojené jsou mimo jiné i zvýšení prestiže klubu a jejich svěřenců. 50% výnosů
z poplatků za páskování připadá pořadateli - klubu, který díky tomu může zkvalitňovat služby a zvyšovat své portfolio.

Udělení STV v kompetenci
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Vyšší žákovské STV

Dosažení daného technického stupně – páskování, vypovídá o příslušné
technické vyspělosti sportovce, a to bez
ohledu na to, zda je či není vrcholovým
závodníkem. Zároveň se jedná o trvalé
ohodnocení jedince jako celku, na rozdíl
od soutěží, kde je většinou hodnocena
pouze momentální výkonnost. Sportovec získáním pásku konkrétní úrovně,
který uděluje Sportovně technická komise, nabývá také znalosti a technické
dovednosti s tím spojené. S hodnocením
technické dovednosti jsme začali zhruba
před čtyřmi lety a k dnešnímu dni jsme
udělili a máme v evidenci cca 350 držitelů Kyu a Dan.
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Mistrovské STV
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Čestné STV

STV

Páskování – prestiž v technické vyspělosti v kickboxu

Závěrem bych Vás rád pozval na
zkoušky stupně technické vyspělosti
(Kyu) v kickboxu, které se konají například 10. února 2018 ve Schejbal Gym
v Lovosicích, v březnu 2018 ve Falcon
Kickbox Vysoké Mýto a v červnu 2018
pod vedením STK v Praze.

Zkoušky technické vyspělosti v kickboxu (1. 4. 2017, Vysoké Mýto)

4. DAN

VV ČSFu na základě návrhu STK

5. DAN

VH ČSFu na základě návrhu VV ČSFu a STK

