
13. POKAL  OPLOTNICE

Sobota, 19.5.2018

ŠPORTNA DVORANA 
MILENIJ

OPLOTNICA
Ulica Pohorskega bataljona 19

Prijave:  https://e-karate.si/

Ob 9.30, tekmovanje v katah

Ob 13.00, tekmovanje v športnih borbah

www.karatekluboplotnica.si



URNIK:
8.00-9.00  Registracija in potrditev prijav
9-30           Otvoritev in pričetek tekmovanj v katah
13-00          Pričetek tekmovanj v borbah
16.00          Zaključek in podelitev pokalov najboljšim klubom

TAKSA:
15 EUR za prvi nastop, za vsak nadaljnji 10 EUR, vplačilo taks na dan tekmovanja ali na račun kluba,
Nova KBM d.d. Maribor; SI 56 0443 0000 0760-

PRAVILA:
Uradna pravila karate zveze Slovenije in WKF pravila (za mlajše od 14 let, prilagojena pravila).
Tekmovalci tekmujejo z WKF pravili predpisani tekmovalni in zaščitni opremi. Velja polni repasaž.
Tekmovalci lahko nastopajo samo v eni (svoji) težnostni kategoriji v izbrani starostni kategoriji in v
največ dveh starostnih kategorijah (svoji in naslednji starostni kategoriji).

NAGRADE:
Prvo, drugo in tretje uvrščeni tekmovalci prejmejo medalje in spominsko priznanje, zmagovalci v
posameznih kategorijah prejmejo še pokal. Dobitniki pokala so tudi trije najboljši klubi. Medalje se
bodo podeljevale sprotno, po zaključenih kategorijah.

SPLOŠNE DOLOČBE:
Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. V primeru poškodb na tekmovanju ni mogoče od
organizatorja zahtevati nikakršnega povračila. Vsi tekmovalci v borbah bodo tehtani, organizator si

pridružuje pravico, da spremeni, združi ali odpove posamezno kategorijo na dan tekmovanja.

PRIJAVE:
Do srede, 16.5.2018 do 23.59 ure, na spletnem portalu Karate zveze Slovenije, https://e-karate.si/
Morebitne informacije na GSM 041/725-485 (Boštjan Hmelak). Veliko športne sreče in uspeha v
Oplotnici.



1 - 8 let, kata najmlajše ABS.  (kata se lahko ponavlja – šolske kate)

2 - 8 let, kata najmlajše (8-6 kyu, kata se lahko ponavlja – šolske kate)

3 - 8 let, kata najmlajši ABS. (kata se lahko ponavlja – šolske kate)

4 - 8 let, kata najmlajši (8-6 kyu, kata se lahko ponavlja – šolske kate)

5 8-9 let, kata malčice ABS.  (kata se lahko ponavlja – v finalu druga kata – šolske kate)

6 8-9 let, kata malčice (8-5 kyu, kata se lahko ponavlja – šolske kate)

7 8-9 let, kata malčki  ABS. (kata se lahko ponavlja – v finalu druga kata – šolske kate)

8 8-9 let, kata malčki (8- 5 kyu, kata se lahko ponavlja – šolske kate)

9 10-11 let, kata dečki ABS. (vsak krog se izvaja druga kata)

10 10-11 let, kata dečki (8-4 kyu, kata se lahko ponavlja – v finalu druga kata – šolske kate)

11 10-11 let, kata deklice ABS. (vsak krog se izvaja druga kata)

12 10-11 let, kata deklice (8-4 kyu, kata se lahko ponavlja – v finalu druga kata – šolske kate)

13 12-13 let, kata ml. kadeti  ABS. (vsak krog se izvaja druga kata)

14 12-13 let, kata ml. kadeti (8-4 kyu, kata se lahko ponavlja - v finalu druga kata – šolske kate)

15 12-13 let, kata ml. kadetinje ABS. (vsak krog se izvaja druga kata)

16 12-13 let, kata ml. kadetinje (8-4 kyu, kata se lahko ponavlja - v finalu druga kata – šolske kate)

17 14-15 let, kata kadeti (pravila WKF)

18 14-15 let, kata kadetinje (pravila WKF)

19 16-17 let, kata mladinci (pravila WKF)

20 16-17 let, kata mladinke (pravila WKF)

KATEGORIJE KATE POSAMIČNO – starost na 19.5.2018



KATEGORIJE BORBE POSAMIČNO – starost na 19.5.2019

1 8-9 let, kumite malčice -30 kg

2 8-9 let, kumite malčice +30 kg

3 8-9 let, kumite malčki -30 kg

4 8-9 let, kumite malčki +30 kg

5 10-11 let, kumite dečki -35 kg

6 10-11 let, kumite dečki -40 kg

7 10-11 let, kumite dečki +40 kg

8 10-11 let, kumite deklice -40 kg

9 10-11 let, kumite deklice +40 kg

10 12-12 let, kumite ml. kadeti -50 kg

11 12-13 let, kumite ml. kadeti -40 kg

12 12-13 let, kumite ml. kadeti +50 kg

13 12-13 let, kumite ml. kadetinje -47 kg

14 12-13 let, kumite ml. kadetinje +47 kg

15 14-15 let, kumite kadeti -57 kg

16 14-15 let, kumite kadeti -70 kg

17 14-15 let, kumite kadeti +70 kg

18 14-15 let, kumite kadetinje -54 kg

19 14-15 let, kumite kadetinje +54 kg

20 16-17 let, kumite mladinci -76 kg

21 16-17 let, kumite mladinci +76 kg

22 16-17 let, kumite mladinke -59 kg

23 16-17 let, kumite mladinke +59 kg

Čas borbe;

8, 9, 10, 11, 12, 13 let,…….. 1.5 min.
14, 15, 16, 17 let,……………. WKF 


