


Spoštovani športniki, trenerji in prijatelji karateja!

V čast nam je, da vas lahko povabimo na

17. MEDNARODNO KARATE TEKMOVANJE LJUBLJANA OPEN 2022.

Glede na to, da je naše tekmovanje znano po tem, da vabimo tekmovalce iz tujine, 

na kar smo zelo ponosni, si hkrati želimo, da dogodek doživite v športnem duhu, 

ki vam bo omogočilo obilo novih poznanstev in zanimivih trenutkov.

Kot prejšnja leta se bomo tudi to leto trudili, da bodo boji pravično sojeni. 

Vsem udeležencem pa želimo veliko uspeha in dobrih ter kvalitetnih nastopov.  

Se vidimo 19.11.2022 ob 7.30 v Ljubljani!

Organizacijski odbor 



URNIK POTEKA

TEKMOVANJA:

07:30 - 08:30 Prihod, kontrola in plačilo prijavnine

08:30 - 08:50 Zbor sodnic in sodnikov, ogrevanje

09:00 Začetek tekmovanja

Urnik bo objavljen na spletni strani e-karate.si nekaj dni

pred tekmovanjem.

PRIJAVE: Rok za prijave tekmovalcev in spremljevalcev je 

torek, 15.11.2022 do 24.00.

Spletna prijava na portal: http://e-karate.si

TEKMOVALNE 

TAKSE:

Posamezni nastop 28 €

Vsak dodatni nastop 20 €

Ekipni nastop 40 €

SODNIKI: Mednarodni WKF / EKF

KZS sodniki ter nacionalni sodniki iz tujine z ustrezno licenco.

NAGRADE: Pokali in medalje.

http://e-karate.si/


PRAVILA:
Na tekmovanju veljajo WKF sodniška pravila.

KATEGORIJA STAROST PRAVILA V KATAH

najmlajši/-e do 8 let
Tekmovalci morajo izvajati predšolske ali šolske 

kate. Isto kato lahko ponavljajo, tudi v finalu.

malčki/-ice 8 – 9 let

Tekmovalci morajo izvajati samo šolske kate, ki jih 

lahko ponavljajo. V finalu se mora izvesti še 

neizvedena kata.

dečki/-ice 10 – 11 let

Tekmovalci, ki imajo od 8. do 4. kyu izvajajo šolske

kate, razen v finalu morajo izvesti kato iz WKF 

seznama. 

Tekmovalci s 3. kyu in več, morajo izvajati šolsko

kato v 1. in 2. krogu, nato kate iz WKF seznama.

Tekmovalec ne sme ponoviti že izvedeno kato.



PRAVILA:
Na tekmovanju veljajo WKF sodniška pravila.

KATEGORIJA STAROST PRAVILA V KATAH

mlajši kadeti/-nje 12 – 13 let

Tekmovalci, ki imajo od 8. do 3. kyu izvajajo šolske

kate, v finalu pa morajo izvesti kato iz WKF 

seznama. 

Tekmovalci s 2. kyu in več, morajo izvajati šolsko

kato v 1. in 2. krogu, nato kate iz WKF seznama.

Tekmovalec ne sme ponoviti že izvedeno kato.

kadeti, mladinci, mlajši

člani, člani, veterani

WKF pravila.



SPLOŠNI POGOJI:

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. Število tekmovalcev ni omejeno. Organizator si

pridržuje pravico, da spremeni, združi ali odpove posamezno kategorijo na dan

tekmovanja.

Lep pozdrav in nasvidenje v Ljubljani!


