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DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANICE IN ČLANE  

V KATAH IN ŠPORTNIH BORBAH V LETU 2017 

   

V soboto, 24. 2. 2018, organizira Karate zveze Slovenije v sodelovanju s tehničnim 

organizatorjem karate klubom Velenje v športni dvorani ŠCV  (Trg mladosti 3, 3320 Velenje) 

Državno prvenstvo za članice in člane v katah in borbah 
  

Okvirni urnik prireditve: 

8:45- 9:45 Potrditev prijav tekmovalcev (tehtanje za borce do 11:00) 

10:00 Pričetek tekmovanja v katah – PARA-KARATE     

10:00 

11:00 

12:00 

Pričetek tekmovanja v katah - veteranke, veterani 

Pričetek tekmovanja v katah - članice, člani,   

   

- PODELITEV POKALOV ZA POKALNE ZMAGOVALCE V LETU 2017 

- PODELITEV POKALOV ZA NAJBOLŠE KLUBE POKALNIH TEKMOVANJ V LETU 2017 
- PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE KARATEISTE V LETU 2017  
- PODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLŠE KLUBE V LETU 2017 

    

 

13:00 

 

Pričetek tekmovanja v športnih borbah  
    

       ~ 14:00 Finale borbe članice -50kg,-55 kg,-61kg,-68kg,+68kg     

  Finale borbe članov -60kg, -67kg, -75kg,-84kg,+84kg 

Podelitev medalj za vse kategorije borb 
    

 

Tekmovanje bo predvidoma potekalo na dveh boriščih. 

PROPOZICIJE 

• Pravico nastopa imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije za leto 

2018, ki imajo slovensko državljanstvo in katerih klubi imajo poravnane vse 

zapadle finančne obveznosti pri KZS.   

• Na tekmovanju morajo tekmovalci s sabo obvezno imeti veljavne tekmovalne 

izkaznice za leto 2018 
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• Starostne kategorije – članice, člani:  

Za kate: starost 16 let ali več na dan tekme  

Za borbe: starost 18 let ali več na dan tekme  

• Težnostne kategorije:  

člani :              -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg 

članice :          -50kg, -55 kg, -61kg, -68kg, +68kg 

• Prijave na dan tekmovanja je mogoče stornirati samo s pisnim opravičilom kluba ali 

zdravnika 

• Tekmovalci nastopajo po pravilih WKF. Uporabljati morajo predpisano tekmovalno in 

zaščitno opremo (ščitniki za zobe, ščitniki za nart in golen, oprsnik, rokavice, pas) 

• Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost. Karate zveza Slovenije za morebitne 

poškodbe povzročene med tekmovanjem ne odgovarja. 

• Tekmovalna taksa za posamezni nastop znaša 20 €. Nakažite jo na račun Karate zveze 

Slovenije, TRR 03100-1012382504 pri SKB banki. Obvezno navedite številko kluba 

in sklicno številko za DP! 

 

PRIJAVE 

• Rok za prijave je do srede 21.2. 2018 do 24:00 ure! 

• Registracije potekajo preko spletne aplikacije:  http://e-karate.si 

 

 

Nasvidenje v Velenju!  

 

Tekmovalna komisija  

Predsednik 

Tomaž Deberšek 

 


