
 
KARATE ZVEZA SLOVENIJE 
Opekarna 28 b, 1420 Trbovlje 
 
TEKMOVALNA KOMISIJA                                                                                              
  

REGISTRACIJE V LETU 2016 
 
1. POJASNILA in ROKI: 
 Registracijski rok poteka od 1. januarja do 31.januarja 2016 (januarski reg. rok)  in od    1. do 20. Septembra  2016 (jesenski reg. rok). Do navedenega roka je potrebno na naslov tekmovalne komisije dostaviti vso zahtevano dokumentacijo in opraviti vplačila. Za vse zamudnike veljajo določila iz registracijskega  pravilnika KZS (petkratna registracijska taksa).  
 Od vseh nacionalnih panožnih športnih zvez (v nadaljevanju NpŠZ) Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) zahteva vodenje registra registriranih tekmovalcev. Vsem registriranim tekmovalcem NpŠZ podeli »tekmovalno licenco«. Pri Karate zvezi Slovenije predstavlja tekmovalno licenco registracija tekmovalca ter vmestitev v evidenco registriranih športnikov  za tekoče leto. Status registriranega športnika po merilih OKS pa nastopi šele, ko tekmovalec opravi nastop na vsaj eni tekmi NpŠZ. Torej tekmovalec, ki ne nastopi na niti eni tekmi, ki je na koledarju karate zveze Slovenije, kljub temu, da je registriran in je vplačal registracijsko takso, po merilih OKS ne šteje za registriranega tekmovalca. 
 Sam vnos podatkov za letno registracijo kluba, tekmovalcev in strokovnih delavcev, z minimalno porabo časa opravite s pomočjo spletne aplikacije e-karate.si, ki je v letošnjem letu postavljena v celoti na novo. Za zagon vam bomo v naslednjih dneh poslali podatke za kreacijo gesla, ter navodila za uporabo. Nov program bo kot do sedaj povezoval registracije članov in prijave na tekme. NOVO pri vseh registracijah je potrebno pripeti fotografijo !    
2. REGISTRACIJA KLUBOV – LETNA ČLANARINA  
Letna članarina za posamezen klub znaša 350 Evrov. Registracija prvih  10 tekmovalcev je 
brezplačna. Članarina in registracijske takse morajo biti poravnane  do 31. januarja 2015. Pri 
vplačilu članarine obvezno navedite ustrezno sklicno številko in številko kluba oz. društva. 
Seznam s sklicnimi številkami in številkami klubov je priložen oz. jih najdete na spletni strani.  
3. REGISTRACIJA ŠPORTNIKOV  V LETU 2016  – LETNA REGISTRACIJSKA 
TAKSA ZA ŠPORTNIKE  
Na vseh uradnih tekmah v organizaciji KZS lahko nastopajo le registrirani športniki člani 
klubov KZS. 
IO je na svoji redni seji sprejel sklep, da morajo v letu 2016 biti registrirani tudi vsi 
strokovni delavci v športu (trenerji, spremljevalci, sodniki…).  Registracijska taksa za vse strokovne delavce v športu znaša 6 €. 
Registracijska taksa za športnike stare do 14 let 6 €, za športnike  stare nad 14 let 18 €.  
Vplačilo registracijske takse mora biti opravljeno do zaključka registracijskega roka, 31.1.2015.   
Možne so tudi dodatne registracije izven rednega registracijskega roka, vendar je takrat 
registracijska taksa za posameznega športnika   petkratnik osnovne takse. 
Našteto pravilo velja tudi za vse zamudnike, ki zamudijo rok vplačila 31. januar 2015!  Število prestopov iz kluba v klub  ni omejeno na enkrat letno ampak je možen tudi večkraten 
prestop. (glej registracijski pravilnik). 



 
 
4. Podaljšanje registracije - registracije v letu 2015  že registriranih tekmovalcev 
Podaljšanje registracije starim športnikom  v spletni aplikaciji opravi pooblaščena oseba kluba z 
enostavno izbiro - potrditvijo, v letu 2015  že registriranih športnikov. Po elektronski pošti prejme 
nato izpolnjene evidenčne liste za vsakega športnika posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je 
potrebno izročiti športnikom v kontrolo in v podpis. Vso potrebno dokumentacijo:  
BODITE POZORNI: Registracije opravite pravočasno kajti za pravočasno registracijo 
štejemo takrat ko je vse našteto,  podpisani evidenčni listi in vsa potrebna dokumentacija 
prispela na naslov TkK in hkrati plačana registracijska taksa. 

 obrazec Registracija kluba KZS za 2016  za vse klube  
 podpisane obrazce Evidenčni list registriranega tekmovalca KZS za 2016  za vse tekmovalce  

5. Nove registracije  
Za vsakega športnika, ki ga želite prvič registrirati, opravi pooblaščena oseba kluba najprej 
vnos podatkov v program in nato prejme po elektronski pošti izpolnjene evidenčne liste za 
vsakega športnika  posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno izročiti tekmovalcem v 
kontrolo in v podpis.  
Vso potrebno dokumentacijo za novo registrirane športnike:  

 fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista  (velja za novo registrirane športnike) 
 fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja (velja za novo registrirane športnike) 
 podpisani Evidenčni list registriranega tekmovalca  (velja za vse registrirane športnike) (glej  7. Člen registracijskega pravilnika) 

pošljite na naslov Tekmovalne komisije:  
 
Tekmovalna komisija KZS 
Tomaž Deberšek 
Velenjska cesta 4, 
3313 Polzela 
Elektronsko pošto:  tkk@karate-zveza.si 
6. TRANSAKCIJSKI RAČUN  
Vsa nakazila (članarina, registracijske takse...) nakazujte na račun, Karate zveze Slovenije:  
TRR 03100-1012382504 pri SKB in pri tem dosledno upoštevajte sklicne številke: 
- za nakazilo članarine sklic 00 061-»šifra kluba« 
- za nakazilo registracijske takse sklic 00 011-»šifra kluba«.  
Šifre klubov najdete na spletni strani: http://www.karate-zveza.si/clani.asp. 
 PRILOGA:  

1. Registracijski pravilnik 2. Navodilo za uporabo spletne aplikcije 
Tekmovalna komisija KZS 
predsednik 
Tomaž Deberšek 


