Karate klub OLIMPIJA Ljubljana v sodelovanju z Karate zvezo Slovenije organizira
mednarodno karate tekmovanje, SLOVENIJA LJUBLJANA OPEN 2021.
Začetek tekmovanja ob 09:30 uri, brez uradne otvoritve po točno določenem urniku
tekmovanja, ki bo objavljen po zaključku prijav.

Tekmovanje bo zaradi Covid situacije potekalo po predpisanih omejitvah v skladu z
omejitvami VLADE RS, OKS in NIJZ-ja, in sicer:
POMEMBNO OBVESTILO!
Tekmovalci in trenerji, ki bodo prisotni na tekmovanju, ter drugo organizacijsko
osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanja, se tekmovanja lahko udeležijo, če
predložijo dokazilo PCT, ki določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, in
sicer se v primerih, ko se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno
COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR,
izpolnjevanje pogoja PCT ugotovi z aplikacijo, ki jo zagotavlja in z njo upravlja
Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Vsi trenerji, ki bodo prisotni na tekmovanju se morajo pri prijavah svojih
tekmovalcev prijaviti tudi sami pod kategorijo 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 ekarate.si in poslali na mail vsem prijavljenim klubom po zaključku prijav.
Prijave potekajo do 16.11.2021 na e-karate.si
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 ob prijavi, eno 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
Gledalcev in spremljevalcev na tekmovanju ne bo zato tribune v dvorani ne bodo v
uporabi. Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih
javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v vseh športnih objektih.
Uporaba zaščitne maske je obvezna za vse prisotne v športni dvorani!

PRAVILA
Zaradi posebne situacije in izvedbe tekmovanja lahko tekmovalna komisija na dan
tekmovanja spremeni tekmovalni režim. Na tekmovanju veljajo WKF sodniška pravila.
Prijave:

Rok za prijave tekmovalcev in spremljevalcev je
torek, 16. 11. 2021 do 24:00 ure
Spletna prijava na portalu:

Tekmovalne takse: Posamezni nastop
Ekipni nastopi
Sodniki:

http://e-karate.si

20 €
40 €

Mednarodni WKF / EKF
KZS sodniki ter nacionalni sodniki iz tujine z ustrezno licenco.

Nagrade:

Pokali, medalje.

Opozorilo:
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 v kategoriji kjer nastopajo z vidno pripeto akreditacijo in dokazilom
PCT na Covid 19, ter strokovnemu kadru z akreditacijo ki jo bodo imeli pripete na
vidnem mestu.

Lep pozdrav in nasvidenje v Ljubljani!
Vse informacije o tekmovanju lahko pridobite preko e-maila.
Pišite nam na info@karate-olimpija.si ali na info@ljubljana-open.si

