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Dragi gostje, športniki in
podporniki karateja,

Uvod in 
dobrodošli

Karate zveza Slovenije ima letos ponovno 
čast, da organizira turnir Slovenia Open, ki 
bo 9. marca potekal v Laškem.
Počaščeni smo, da smo del te tekmovalne 
tradicije. Da lahko ohranjamo kakovost 
organizacije vrhunskih tekmovanj, kot smo 
to storili pri organizaciji KARATE1
WORLD CUP.
Tekmovanje bo  potekalo v idealnem času, 
saj bomo lahko spremljali formo vrhunskih 
tekmovalcev, ki se že pripravljajo na 
prihajajaoča močna tekmovanja.
Upamo, da vas bodo našteti razlogi 
spodbudili, da se udeležite tekmovanja. 
Vsem tekmovalcem  izrekamo toplo 
dobrodošlico in se zahvaljujemo za 
sodelovanje na tekmovanju. Prepričani 
smo, da je visoka motiviranost, vrhunska 
pripravljenost vseh tekmovalcev in veliko 
število prijavljenih tekmovalcev dobra 
popotnica za promocijo in razvoj karateja, 
športa, ki smo mu predani.

Veselimo se snidenja v Laškem.

Borut Strojin
Predsednik Karate zveze Slovenije



Borut Strojin
Predsednik Karate zveze Slovenije.

Tomaž Deberšek
Predsednik tekmovalnega komiteja Karate zveze Slovenije.
Odgovorna oseba za prizorišče tekmovanja.
Robi Biderman
Odgovorna oseba za prijave in namestitev 
 
Tel: 00386 40 821 260

Karate zveza Slovenije, Grajski trg 1
3313 Polzela
Tel: +386 40 303 106
Email: sekretar@karate-zveza.si
 

KONTAKT ORGANIZATORJA

TEHNIČNA PODPORA 

Organizacijski
KOMITE

ORGANIZATOR&KONTAKTI

PRI PRIJAVI 

Prijave na tekmovanje: www.e-karate.si
Email: tomaz.debersek@karate-zveza.si
 

V primeru vprašanj in pomoči pri 
rezervaciji hotela se obrnite na 
odgovorno osebo:
Email: sekretar@karate-zveza.si 
Tel: 040 303 106

REZERVACIJA HOTELA 



PRIJAVE IN DATUMI

1

Sobota, 08.00

Tehtanje in prijave v 
športni dvorani Tri Lilije,

Laško

2

Sobota, 09.00

Začetek tekmovanja v 
dvorani Tri Lilije,

Laško

3

Sobota, 20.00

Zaključek tekmovanja v 
dvorani Tri Lilije, Laško

POMEMBNI PODATKI

Tekmovanje bo potekalo v dvorani Tri 
Lilije v Laškem. Večnamenska dvorana, ki 
se nahaja v naselju Debro, je od središča 
mesta oddaljena le deset minut hoje.
Dvorana sprejme več kot 3000 obiskovalcev. 
Pred dvorano je na voljo veliko parkirišče.

PRIJAVE
Vsi nastopajoči se na Slovenia OPEN 
prijavijo preko spletne aplikacije:

www.e-karate.si

V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja 
v zvezi z internetinimi prijavami, prosim 
kontaktirajte našo podporno ekipo preko 
e-pošte: 
tomaz.debersek@karate-zveza.si

Za registracijo na tekmovanje so odgovorne 
klubi, ekipe in reprezentanca.
Prijave in spremembe so možne do

6. marca 2019

Prijave za PARA-KARATE:
peter.sircelj@gmail.com

Sobota, 9. marec 2019 

VSE PRIJAVE POTEKAJO 
PREKO SPLETNE APLIKACIJE 

WWW.E-KARATE.SI



PRIJAVNINA PRAVILASPOZNAJMO LAŠKO

Njeno skrivnostno moč so poznali že 
stari Rimljani, ki so ob vrelcih zgradili 
prve kopalne kadi.

Laško se ponaša kot staro mesto z izjemno 
raznolikim kulturnim, športnim in turističnim 
utripom. Kljub temu, da se uvršča med majhna 
slovenska mesta, predstavlja pomembno 
središče (tako gospodarsko, kot tudi 
turistično) ob reki Savinji. Tradicija temelji na 
zdravilnih vrelcih, katerih termalna voda je ob 
razgibani preteklosti številnih ljudi pomagala 
povrniti zdravje in ohraniti dobro počutje.
Preplet naravnih lepot in kulturne ter 
zgodovinske dediščine je moč najti tudi v 
krajih, ki obdajajo mestno središče.Nedaleč 
stran od mesta leži star zdraviliški kraj Rimske 
Toplice, kjer izvira zdravilna termalna voda.

S cenjeno in bogato preteklostjo je prepreden 
tudi Jurklošter. Zaradi ene od treh najstarejših 
srednjeevropskih kartuzij, nastalih na slovenskih 
tleh, je bil nekoč znan po vsej “Stari celini”. 
Od mogočne samostanske stavbe in poznejše 
graščine se je do danes ohranil del starega 
obzidja s cerkvijo Sv. Mavricija in obrambnim 
stolpom, ki vabi k spoznavanju zgodb o 
zanimivem življenju menihov kartuzijanov.

K obisku vabijo s svojim pestrim priredit 
venim dogajanjem, razpolagajo pa 
tudi s kakovostno ponudbo prostorov 
za poslovna srečanja. Dobrodošli!

Prijavnina na posamezno kategorijo: 20 
EUR
Prijavnina na ekipno kategorijo: 35 eur
BANKA: SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 
RAČUN: 03100-1012382504
NAZIV: KARATE ZVEZA SLOVENIJE 
SWIFT: SKBASI2X
IBAN KODA SI56 0310 0101 2382 504

Kadeti, mladinci, U21 in člani – WKF 
pravila. Otroci – Prilagojena WKF 
pravila

DEČKI&DEKLICE (6,7 LET)
Heian (Pinan), Gekisai 1–2
DEČKI&DEKLICE (8,9 LET)
Heian (Pinan) Heian 2–5, Gekisai 1-2 Bunkai se 
v finalu ne izvaja. WKF lista kat se lahko izvaja v 
finalu.
DEČKI&DEKLICE (10,11 LET)
Heian, (Pinan) 2-5 ; Bunkai se v finalu ne izvaja. 
WKF lista kat se lahko izvaja v polfinalu, repasažih 
in v finalu.
DEČKI&DEKLICE (12,13 LET)
Posamezno : WKF pravila Kata ekipno : Bunkai se 
v finalu ne izvaja.
KADETI, MLADINCI, U21, ČLANI
WKF pravila



HOTELI

Hotel Wellness Park **** 

Hotel Zdravilišče Laško****

www.thermana.si

Hotel Zdravilišče Laško je danes 
sodoben in kakovosten center 
zdravstvenega in wellness turizma 
s programi in storitvami za zdravje 
in dobro počutje.

www.thermana.si

Hotelski kompleks Thermana Park 
Laško pod eno streho združuje 
raznovrstne načine sprostitve 
telesa in duha.

Uradne nastanitve:

Naslov: Hotel Wellness Park 
4* Superior, Zdraviliška 
cesta 6, 3270 Laško

Omenjen hotel je najbljižje 
dvorani Tri Lilije v Laškem. 
Hotel je od dvorane 
oddaljen samo 500 m oz. 
5 minut hoje.

CENE HOTELOV

Kaj je vključeno v ceno nočitve:
• Nastanitev.
• Brezplačen vstop v savne in bazene.
• Brezplačen interentni dostop.
• Brezplačne brisače za savne in bazene.
Turistična taksa na osebo na dan stane 2,50 € in ni vključena v ceno nastanitve!
Dodatni obrok je potrebno doplačati! Rezervacija hotela se zaključi, ko organizator 
prejme depozit v višini 20 % plačila celotnih stroškov hotela ali ko prejmemo izpolnjen 
obrazec kreditne kartice.
V primeru vprašanja oz. pomoči se obrnite na naslednji naslov:

sekretar@karate-zveza.si
Naslov: Hotel Zdravilišče 
Laško 4*, Zdraviliška cesta 
4, 3270 Laško.

Hotel leži v prijetnem parku, 
od telovadnice oddaljen 
približno 5 minut hoje.



Organizator SLOVENIA OPEN 2019 v sklopu tekme 
organizira tudi skupne priprave za člansko selekcijo.

Ponujamo vam:

Cena vključuje:

• Nastanitev v dvoposteljni sobi v izbranem hotelu.
• Vstop na bazene, savne in v fitnes.
• Internetni dostop.
• Uporaba telovadnice s tatamij srede do petka. 

Predhodna rezervacija na karate kamp je možno prko e 
pošte sekretar@karate-zveza.si / 040-303-106

SLOVENIA OPEN 2019.

URNIK TEKMOVANJA KARATE KAMP


