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3. POKALNA TEKMA KZS   18. 9. 2021 – KRANJ 

V soboto 18. 9. 2021 Karate zveza Slovenije, organizira v sodelovanju s tehničnim 

organizatorjem KK Shotokan Kranj, 3. pokalno tekmo v katah in borbah za kategorije: 

najmlajši/še, malčki/ce, dečki/ce, ml. kadeti/nje, kadeti/nje, mladinci/ke, člani/ce. 

Tekmovanje bo potekalo v športni telovadnici STRAŽIŠČE, na naslovu: Šolska ulica 2,  4000 

Kranj. 

Začetek tekmovanja ob 10:00 uri, brez uradne otvoritve po točno določenem 

urniku tekmovanja, ki bo objavljen po zaključku prijav. 

Tekmovanje bo zaradi Covid situacije potekalo po predpisanih omejitvah NIJZ,  vstop v 
dvorano samo z potrdilom PCT: 
 
Tekmovalci in člani njihovih ekip, ki se udeležijo tekmovanja,ter drugo organizacijsko 
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj morajo za udeležbo na tekmovanjih 
izpolnjevati pogoje PCT.   
 
POMEMBNO OBVESTILO! 
Vsi trenerji z veljavno licenco, ki bodo prisotni na tekmovanju se morajo pri prijavah 
svojih tekmovalcev prijaviti tudi sami pod rubliko SPREMLJEVALCI, v kolikor se ne bodo 
prijavili ne bodo na spisku in ne bodo imeli vstopa v dvorano. 
 
Tekmovanje bomo izvajali po točno določenem urniku, ki ga bomo objavili na e-karate.si in 
poslali na mail vsem prijavljenim klubom po zaključku. 

Vse trenerje obveščamo, da morajo prijave tekmovalcev in spremljevalcev opraviti do torka 
14. 9. 2021. Zaradi usklajevanja urnika, poznejše prijave in odjave ne bodo možne. 

POTEK PRIHAJANJA TEKMOVALCEV 

Tekmovalci lahko na tekmovanje pridejo eno uro ure pred začetkom kategorije v kateri 
nastopa, po možnosti že oblečeni v kimono saj v dvorani garderobe ne bodo odprte. 
Tekmovalci morajo obvezno imeti akreditacijo pripeto na vidno mesto. V dvorano brez 
akreditacije vstop ne bo možen. Tehtanje se bo izvajalo v avli pred dvorano najmanj uro pred 
napovedano kategorijo. 

POTEK ODHAJANJA TEKMOVALCEV 

Vsi tekmovalci bodo osvojene medalje prejeli takoj po zaključku tekmovanja v svoji kategoriji 
na tatamiju, kjer so tekmovali. Vsi tekmovalci, ki bodo z tekmovanjem zaključili morajo takoj 
zapustiti športno dvorano in prepustiti prostor naslednjim tekmovalcem po urniku. 
Priporočamo, da tekmovalci po končanju tekmovanja zapustijo tudi okolico športne dvorane. 

GLEDALCI SPREMLJEVALCI IN TRENERJI 
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Zaradi specifike naših tekmovanj (ker je v dvorani veliko število tekmovalcev), gledalcev in 
spremljevalcev na tekmovanju ne bo, zato tribune v dvorani ne bodo v uporabi. V dvorano 
smejo samo tisti trenerji, ki imajo opravljeno licenco in bodo akreditacijo imeli s sabo 
pripeto na vidno mesto. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v 
vseh zaprtih javnih prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih.  
Uporaba zaščitne maske je obvezna za vse prisotne v športni dvorani (tehnično osebje, 
trenerji in tekmovalci). 

PRAVILA 

Zaradi posebne situacije in izvedbe tekmovanja lahko tekmovalna komisija na dan tekmovanja 
spremeni tekmovalni režim. Na tekmovanju veljajo sodniška pravila Karate zveze Slovenije. 
Tekmovanje v katah bo potekalo po novih pravilih. V vseh kategorijah borb  se izvaja polni 
repasaž (poraženci finalistov se borijo za dve tretji mesti). Veljajo starostne in težnostne 
kategorije, kot so bile navedene v letnem razpisu za registracijo 2021. 

UDELEŽBA 

Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije s 
poravnanimi finančnimi obveznostmi za leto 2021. 

Tekmovalna taksa znaša 20,00 € za posamezni nastop. 

Tekmovalne takse nakazujte na TRR račun KZS: 

03100-1012382504, sklic 00 013-“šifra kluba” (šifre najdete na spletni strain KZS) 
http://www.karate-zveza.si/clani.asp) 

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila: 

Tekmovalne takse morajo biti poravnane najkasneje do četrtka 16.9.2021, klubi 
oziroma tekmovalci, ki ne bodo imeli poravnane tekmovalne takse jim nastop ne bo 
dovoljen. 

Rok za prijave temovalcev in spremljevalcev je torek 14. 9. 2021 do 24:00 ure  
Spletna prijava na portalu:      http://e-karate.si 
 

Tekmovalci nastopajo v svoji, s sodniškimi pravili predpisani tekmovalni in zaščitni opremi 
ter uporabljajo svoje rdeče/modre pasove, rokavice in ščitnike za noge. Vsi tekmovalci 
tekmujejo na lastno odgovornost. Organizatorji tekmovanja niso odgovorni za morebitne 
poškodbe tekmovalcev. 
Redarska služba organizatorja bo vstop v dvorano z borišči dovolila samo: 
Tekmovalcem  in trenerjem z vidno pripeto akreditacijo in dokazilom PCT,  

Tekmovalna komisija KZS 
predsednik 
Tomaž Deberšek 
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