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Pravilnik o uvrstitvi tekmovanja na koledar tekmovanj Karate zveze Slovenije je na 

podlagi 25. člena Statuta Karate zveze Slovenije (z dne 20.5.2009) na seji dne 30. 8. 
2012  sprejel Izvršni odbor Karate zveze Slovenije. 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Karate zveza Slovenije (v nadaljevanju: KZS) in športno društvo, član KZS, kot 
organizator, se lahko pisno dogovorita, da se določeno tekmovanje uvrsti na tekmovalni 
koledar KZS. 
 
 

2. člen 
Okvirni datum in naziv tekmovanja organizator za vsako leto napove KZS najkasneje do 
konca tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto. KZS lahko zahteva od 
organizatorja, da spremeni datum tekmovanja ali naziv tekmovanja, v kolikor je pred tem 
že potrdila datum izvedbe tekmovanja, ki bo v koledarju KZS, oziroma če ime 
tekmovanja ne ustreza. 
 
V primeru, da organizator v zgoraj določenem roku ne napove tekmovanja, KZS ni 
dolžna uvrstiti tekmovanje na koledar oziroma zagotoviti prostega termina. 
  
 
 
 

II. UVRSTITEV TEKMOVANJA NA KOLEDAR 
 

3. člen 
Organizator, ki je zainteresiran, da bi se na tekmovalni koledar KZS uvrstilo novo 
tekmovanje, ob podpisu dogovora o uvrstitvi na koledar, za prvo leto plača prijavno 
takso 600 €. 

 
Za tekmovanja, ki so že uvrščena na tekmovalni koledar v tekočem letu, organizator ob 
podpisu dogovora o uvrstitvi na tekmovalni koledar vsako naslednje leto plača prijavno 
takso 300 € za vsako tekmovanje. 
 

 

4. člen 
Prijavno takso organizator plača ob sklenitvi pisnega dogovora s KZS, v katerem mora 
biti opredeljen tudi točen datuma tekmovanja. 
 
Pisni dogovor med KZS in organizatorjem tekmovanja mora biti sklenjen najkasneje 3 
mesece pred tekmovanjem, na katero se nanaša. 
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III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
 

5. člen 
Z uvrstitvijo tekmovanja na tekmovalni koledar prevzame KZS naslednje obveznosti: 

 na spletnih straneh KZS objaviti razpis tekmovanja in povezavo na spletno stran 
organizatorja, 

 upoštevati tekmovanje za točkovanje karateist, klub leta v skladu s Tekmovalnim 
pravilnikom in za točkovanje reprezentantov v skladu s pravilnikom Komisije za 
reprezentance, 

 Sodniška komisija KZS na tekmovanje delegira potrebno število sodnikov. 

 zagotoviti, da v istem terminu  ne bo priprav ali testiranj reprezentantov, razen v 
primeru dogovora z organizatorjem turnirja. 

O rangu na koledar uvrščenega tekmovanja v točkovanju za karateist/klub leta odloča 
Tekmovalna komisija KZS (v nadaljevanju: TkK) v skladu s Tekmovalnim pravilnikom. 
Pri delegiranju sodnikov Sodniška komisija KZS (v nadaljevanju SdK) v okviru možnost 
upošteva želje organizatorja tako glede števila kot glede poimenskega izbora sodnikov. 
 
Zaradi zgoščenosti tekmovalnega koledarja KZS ne more zagotoviti,  da v terminu na 
koledar uvrščenega tekmovanja del ali posamezne selekcije reprezentance ne bodo 
natopile na drugem mednarodnem tekmovanju, v kolikor je to del dogovorjenega 
mednarodnega (so)delovanja KZS. 
 
 

6. člen 
Obveznosti organizatorja na tekmovanju, uvrščenem na tekmovalni koledar KZS, so:  

 v celoti spoštovati določila Sodniškega pravilnika KZS, 

 v celoti spoštovati določila Tekmovalnega pravilnika KZS, 

 zagotoviti udeležbo izključno tistih slovenskih klubov oz. društev, ki so člani KZS, 

 zagotoviti udeležbo izključno tistih tekmovalk in tekmovalcev iz Slovenije, ki so 
registrirani pri KZS 

 zagotoviti udeležbo samo tistih tujih reprezentanc/klubov/tekmovalcev, ki so člani 
WKF, 

 zagotoviti, da bodo na tekmovanju sodili samo sodniki iz tujine, ki se bodo izkazali 
z veljavno sodniško licenco WKF oz. licenco nacionalne zveze, članice WKF. 

Organizator lahko uvede svoje oz. dodatne kategorije, če to ni v nasprotju s 
Tekmovalnim ali Sodniškim pravilnikom. 
 
 

7. člen 
Če obstajajo tehnične možnosti, je organizator tekmovanja dolžan brezplačno zagotoviti 
eno stojnico za potrebe propagandno promocijskih in marketinških potreb KZS ali njenih 
pogodbenih sponzorjev.  
V primeru, da obstajajo tehnične možnosti za postavitev samo enega promocijsko 
prodajnega mesta na tekmovanju, ima pri trženju tega organizator prednost pred 
potrebami KZS. 
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8. člen 
Organizator tekmovanja je dolžan zagotoviti, da bodo pravila in pogoji za nastop na 
tekmovanju jasno razvidni v razpisu. 
 
 

9. člen 
S podpisom dogovora in plačilom prijavne takse pridobi organizator pravico do 
brezplačne izposoje tatami blazin in ostale opreme, potrebne za izvedbo turnirja 
(semaforji in pregrade), ki so v lasti KZS. 
 
Uporaba logotipa EKF in WK v razpisu, v dvorani in za potrebe promocije tekmovanja  ni 
dovoljena. Dovoljena pa je uporaba logotipa KZS. 
 
 

10. člen 
Organizator je dolžan poslati razpis tekmovanja in naslov spletne povezave (linka) za 
objavo na spletnih straneh KZS TkK. TkK lahko na  eventualne pomanjkljivosti ali 
neupoštevanje določb tega pravilnika v razpisu opozori organizatorja še pred objavo na 
spletnih straneh KZS. 
 
 

11. člen 
Organizator je dolžan KZS za potrebe točkovanja za karateista leta, za točkovanje 
reprezentantov ter za potrebe kategorizacije tekmovalcev pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije, v roku 8 dni po izvedbi tekmovanja 

 posredovati zapisnik tekmovanja s podatkom o številu udeleženih tekmovalcev in 
o številu držav udeleženk v posamezni kategoriji ali 

 posredovati žrebno listo tekmovanja v elektronski obliki ali  

 objaviti žrebne liste na svoji spletni strani za obdobje najmanj enega leta ter KZS 
posredovati spletno povezavo do žrebnih list. 

Na željo organizatorja se rezultati objavijo tudi na spletnih straneh KZS. 
 
Za pravilnost rezultatov je odgovoren organizator. 
 
 

12. člen 
Izvajanje v 6. členu določenih obveznosti organizatorja bo na samem tekmovanju 
preverjal s strani KZS določen delegat. Delegat je lahko predstavnik SdK ali predstavnik 
TkK. Delegata imenuje TkK. Stroški delegata bremenijo KZS. 
Delegat o dogajanju poda pisno poročilo Izvršnemu odboru (v nadaljevanju IO) KZS v 
roku sedmih dni po izvedbi tekmovanja. 
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13. člen 
Kontrola izvajanja dogovorjenih obveznosti pete in šeste alineje 6. člena tega pravilnika 
se na samem tekmovanju omogoči z naslednjim: 

 Udeleženci tekmovanja iz tujine se morajo na zahtevo delegata izkazati s 
potrdilom nacionalne zveze, s katerim izkazuje članstvo v WKF. 

 Sodniki iz tujine morajo na zahtevo delegata predložiti potrdilo nacionalne zveze, 
članice WKF, da imajo  trenutno veljavno sodniško licenco. 

Delegat lahko zahteva pregled posameznih potrdil. Organizator pa mu mora omogočiti 
pregled teh potrdil. 
 
V primeru, da pregled posameznih potrdil na samem tekmovanju ni mogoč, ali če 
pregled potrdil naknadno zahteva SdK ali IO KZS, mora organizator zahtevana potrdila 
dostaviti delegatu v roku 30 dni po tekmovanju oziroma v 30 dneh po zahtevi IO KZS, ki 
jo lahko le ta poda najkasneje v enem letu po tekmovanju. V nasprotnem primeru se 
šteje, da obveznosti organizatorja tekmovanja iz 6. člena niso bili izpolnjeni. 
 
 

14. člen 
V kolikor bi organizator kršil določbe tega pravilnika, predvsem pa določila 6., 11. in 13. 
člena, naslednji dve leti ne bo imel možnosti uvrstitve na tekmovalni koledar KZS. 
 
 
 
 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 
Organizator lahko brez škode odstopi od pisnega dogovora najkasneje tri (3) mesece 
pred predvidenim datumom tekmovanja.  
Organizator mora željo po odstopu od dogovora z obrazložitvijo pisno poslati na naslov 
KZS. V tem primeru se tekmovanje briše s koledarja, vplačana taksa se klubu vrne. 
 
V primeru odstopa od tekmovanja manj kot tri(3) mesece pred dogovorjenim datumom 
tekmovanja, se vplačana taksa ne vrne. 
 
 

16. člen 
Vse cene, navedena v pravilniku, že vključujejo DDV. 
 
 

17. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so 
navedeni v Statutu KZS in drugih normativnih aktih KZS. 
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18. člen 
Za razlago tega pravilnika je pristojen IO KZS.  
 
 

19. člen 
Z dnem začetka veljavnosti tega Pravilnika, prenehajo veljati določbe dosedanjih 
normativnih aktov, ki urejajo to področje. 
 
 

20. člen 
Pravilnik začne veljati z naslednjim dnem po sprejetju na seji IO KZS. 

 
 
 
Predsednik KZS 
dr.Igor Zelinka 


