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RAZPIS 
 
 
 

V soboto, 23. 11. 2019 organizira Karate zveza Slovenije v sodelovanju s  
tehničnim organizatorjem Karate klubom Seki SV. Jernej  

 

Mladinsko državno prvenstvo za leto 2019 
v katah in borbah za posameznike v starostnih kategorijah, do 21 let 

 

Urnik tekmovanja: 

 

88:30 do 10:00 Potrditev prijav tekmovalcev in tehtanje, tehtanje za starejše do12:30 
9.50 Otvoritev tekme 
10.00 Pričetek tekmovanja v katah vse kategorije 
 Športne borbe vse kategorije 
  
  

Čas za odmor je predviden po 12:00 uri med tem časom sledi podelitev 
dopoldanskih zmagovalcev. 
 

 

Tekmovanje se bo predvidoma odvijalo na 5 boriščih, zaradi novega sojenja po zahtevah 
WKE kategorij, pričenjamo s kata kadeti ob 10:00.  
Tekmovalne liste so po zaključenih prijavah objavljene na e-karate.si, tekmovalne liste 
se zaradi morebitnih odjav lahko spreminjajo tudi na dan tekmovanja. 
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PROPOZICIJE: 

 

Na tekmovanju veljajo sodniška pravila Karate zveze Slovenije. V vseh kategorijah se izvaja 

polni repesaž (vsi poraženci finalistov se borijo za dve tretji mesti). Razglasitev rezultatov s 

podelitvijo medalj in pokalov po 12:00 uri popoldan po zaključenih posameznih kategorij. 

 

Starostne in težnostne kategorije  
Veljajo starostne in težnostne kategorije kot so navedene v letnem razpisu za 
registracijo 2019. Tekmovalci lahko nastopajo, tako v borbah kot v katah, samo v svoji 
starostni kategoriji. Velja starostna meja - starost na dan tekme! 
 

Udeležba:  
Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije, ki imajo 
poravnane finančen obveznosti, ki  so izpolnili kvalifikacijsko normo in so državljani R. 
Slovenije! Tekmovalna taksa znaša 20 € za posamezni nastop. Tekmovalne takse 
nakazujte na TRR račun KZS. 
 

Prijave: http://e-karate.si 
 
 
 

 

ROK ZA PRIJAVE JE SREDO, 20. november 2019, do 24:00 ure! 
 

 

• Vse tekmovalce (borce) bomo tehtali ob potrditvi prijave. Tekmovalci, ki po teži ne 
bodo ustrezali prijavljeni kategoriji bodo diskvalificirani. Nastop v ustrezni kategoriji 
pa bodo lahko ponovili le ob plačilu trikratne (3x) tekmovalne takse. Če tekmovalci 
na tehtanje ne pridejo se smatra kot da niso potrdili udeležbe in se na žrebni listi 
črtajo.  

• Za tekmovalce starejše od 14 let je možna prijava in tehtanje od 12:00 do 13:00 ure.  
• Tekmovalci nastopajo v svoji, s sodniškimi pravili predpisani tekmovalni in zaščitni 

opremi ter uporabljajo svoje rdeče/modre pasove, rokavice in ščitnike za noge.  
• Pristop do borišč oz. prostora z borišči bo dovoljen samo osebam z veljavnimi 

licencami, Licence so na voljo na spletni aplikaciji e-karate.si, kjer si jih lahko 
printate.  

• Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizatorji tekmovanja 
niso odgovorni za morebitne poškodbe tekmovalcev. 

 
 
 
 

Nasvidenje v Celju! 
 

Karate zveza Slovenije 
Tekmovalna komisija 

predsednik 
Tomaž DEBERŠEK 
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