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Izvršni odbor Karate zveze Slovenije je na svoji 4. redni seji dne, 6.6.2018 sprejel naslednji 

 
KODEKS VEDENJA REPREZENTANTOV SLOVENIJE 

 
 

Ta kodeks določa pravila vedenja članov in članic državnih reprezentanc KZS (v nadaljevanju 
reprezentantov) na vseh tekmovanjih in ostalih reprezentančnih aktivnostih. Izvršni odbor lahko 
kodeks po potrebi dopolnjuje in spreminja. 
 
Vsak reprezentant je dolžan: 
 

• spoštovati pravila in ukrepe Slovenske protidopinške organizacije (SLOADA); 
• častno predstavljati Republiko Slovenijo na vseh tekmovanjih in ostalih reprezentančnih 

aktivnostih; 
• spoštovati zakone in običaje države, v kateri se nahaja; 
• spoštovati vodstvo in ostale člane reprezentance; 
• spoštovati in se primerno obnašati do vodstva in članov drugih reprezentanc; 
• odzvati se vabilu selektorjev in se udeležiti tekmovanj in priprav; 
• udeležiti se vseh propagandno-marketinških akcij KZS in njenih sponzorjev; 
• zglasiti se najkasneje ob predvideni uri na dogovorjenem mestu – npr. zbirno mesto 

odhoda na tekmovanje, trening, sestanek s selektorji ali trenerji,…; 
• udeležiti se priprav in tekmovanj optimalno pripravljen in z vso potrebno opremo; 
• pri vseh reprezentančnih aktivnostih uporabljati opremo, ki jo določi KZS; 
• vso s strani Zveze predano opremo opremiti z logotipi sponzorjev KZS po navodilih KzR. 

S predano opremo je dolžan ravnati skrbno in jo na zahtevo vrniti KZS; 
• logotipe zasebnih sponzorjev na opremi KZS uporabljati le po predhodnem dovoljenju in 

v skladu z navodili KzR; 
• na tekmovanja potovati v uradnih reprezentančnih trenirkah KZS; 
• v športni dvorani, v kateri se odvija tekmovanje, nositi reprezentančno trenirko ali 

kimono in se nahajati na mestu, ki ga določi selektor ali vodja ekipe; 
• prisostvovati uradnim otvoritvam v reprezentančni trenirki ali kimonu skladno z navodili 

selektorja ali vodje ekipe; 
• če je prisoten v dvorani, bodriti ostale reprezentante med njihovim nastopom; 
• prejeti odličje v kimonu z zgornjim delom reprezentančne trenirke ali v reprezentančni 

trenirki; 
• skrbno in odgovorno paziti na svoje stvari in opremo in, če je to mogoče, paziti tudi na 

stvari in opremo ostalih reprezentantov; 
• na vseh reprezentančnih aktivnostih izven Slovenije imeti pri sebi veljavno evropsko 

kartico zdravstvenega zavarovanja, izdano s strani ZZZS; 
• upoštevati hišni red v objektu, v katerem je nastanjen; 
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• biti v svoji sobi na počitku pred dnevom tekmovanja do 22.00 ure, v ostalih dneh pa do 

23.00 ure; 
• ne motiti drugih reprezentantov pri dnevnem in nočnem počitku; 
• upoštevati prepoved uživanja alkohola in/ali drugih vrst opojnih substanc in snovi; 
• za vsak izhod iz hotela ali dvorane predhodno dobiti dovoljenje selektorja ali vodje ekipe; 
• upoštevati, da mladoletnim reprezentantom ni dovoljeno gibanje izven hotela ali dvorane 

brez spremstva polnoletne osebe in dovoljenja selektorja ali vodje ekipe; 
• opozoriti druge reprezentante na nepravilno obnašanje ali kršitve tega kodeksa in o tem 

obvestiti selektorja ali vodjo ekipe. 
 
Reprezentant se lahko udeleži reprezentančnih aktivnosti šele, ko podpiše izjavo, da 
bo spoštoval ta kodeks. 
 
Za vsak odmik od pravil kodeksa mora reprezentant predhodno dobiti dovoljenje 
selektorja ali vodje ekipe. 
 
Vsakemu reprezentantu, ki ne bo upošteval tega kodeksa, bo takoj po ugotovljeni 
kršitvi izrečen opomin, o katerem bosta obveščena tudi matični klub in IO KZS, v 
primeru mladoletnosti reprezentanta pa tudi starši oz. skrbniki. 
 
Neupoštevanje ali kršitev kodeksa lahko ima za posledico tudi izključitev 
reprezentanta iz reprezentance in/ali uvedbo disciplinskega postopka. 
 
 
 
         Predsednik KZS 
         Borut Strojin 
 

                                                          
 


