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Tekmovalni pravilnik je na podlagi 25. in 26. člena Statuta Karate zveze Slovenije na 
seji dne 30. 8. 2012  sprejel Izvršni odbor Karate zveze Slovenije. 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se ureja način organizacije tekmovanj ter pogoji, pravice in dolžnosti 
udeležencev na tekmovanjih, ki jih organizira Karate zveze Slovenije (v nadaljevanju 
KZS)  v skladu z: 

-    Zakonom o športu, 

- Statutom KZS, 

- sodniškimi pravili KZS in WKF, 

- ustreznimi normativnimi akti Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih 
zvez, 

- ostalimi normativnimi akti. 
 
 
 

II. TEKMOVALNA KOMISIJA 
 

2. člen 
Skladno s 26. členom Statuta KZS ter 8. in 14. členom Poslovnika o delu Izvršnega 

odbora KZS (v nadaljevanju IO), je Tekmovalna komisija (v nadaljevanju TkK) stalno 
delovno telo IO, ki opravlja naloge s področja tekmovanj in registracije tekmovalcev.  
  

3. člen 
TkK najkasneje do 15. januarja tekočega leta pripravi letni razpis tekmovanj, ki vsebuje 
najmanj: 

- višino tekmovalnih taks za tekoče leto ter roke za plačilo, 

- tekmovalne kategorije po letnikih in težnostnih kategorijah, 

- tekmovalni koledar, 

- druge informacije, vezane na delo TkK. 
 
 
 

III. TEKMOVALNI SISTEM 
 

4. člen 
TkK v letnem razpisu tekmovanj določi tekme, ki bodo izvedene v tekočem letu. 
Razpisana morajo biti vsaj naslednja tekmovanja: 

- Državno prvenstvo za dečke in deklice, 
- Državno prvenstvo za kadete/nje in mladince/ke, 
- Državno prvenstvo za člane/ice, 
- Državno prvenstvo za ekipe. 
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Za omenjena tekmovanja veljajo pravila KZS glede težnostnih in starostnih kategorij, ki 
morajo biti jasno navedena v letnem razpisu tekmovanj. Vse morebitne izjeme morajo 
biti jasno navedene v razpisu za posamezno tekmo. 
Za vsa ostala področja veljajo sodniška pravila KZS. 
 

5. člen 
TkK lahko v letnem razpisu razpiše tudi druge oblike tekmovanj, kot so: pokalne tekme, 
šolska tekmovanja, ligaška tekmovanja, mednarodna tekmovanja, tekmovanja 
reprezentanc, itd. 
 
V KZS imamo dvostopenjski tekmovalni sistem:  
 
1.Stopnja: Pokalna tekmovanja KZS – za vse tekmovalce v starostnih kategorijah do 18 
let je uveden sistem kvalifikacij na državno prvenstvo. Pogoj za nastop na Državnem 
prvenstvu je uvrstitev do 32. mesta v točkovanju pokalnih tekmovanj KZS in nastop na 
najmanj 50 % pokalnih tekmovanj v sezoni. Sezona je koledarsko leto. V vsakem 
koledarskem letu se izvedejo tri (3) pokalne tekme. 
 
2.Stopnja: Državno prvenstvo – pogoj za nastop na Državnem prvenstvu je uvrstitev do 
32. mesta v točkovanju pokalnih tekmovanj KZS in nastop na najmanj 50 % pokalnih 
tekmovanj v sezoni. 
 

6. člen 
TkK je dolžna v letnem razpisu tekmovanj oz. v razpisu za posamezno tekmo opredeliti 
pravila, ki veljajo za razpisane vrste tekmovanj. V primeru, da v razpisu ni določeno 
drugače, veljajo Sodniška in tekmovalna pravila KZS. 
 
Sprememba pravil, objavljenih v razpisu za posamezno tekmovanje, je možna samo ob 
soglasju vseh vodij na samem tekmovanju navzočih ekip. 
 
 
 

IV. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 
 

7. člen 
TkK v letnem razpisu tekmovanj določi okvirne datume razpisanih tekmovanj za tekoče 
leto.  
 
Za tehnično organizacijo posamezne tekme se lahko potegujejo vsa karate društva oz. 
klubi, člani KZS (v nadaljevanju klubi), ki lahko zagotovijo vse potrebno za dobro 
izvedbo tekme, podrobneje določeno v 9. členu tega pravilnika, in izpolnjujejo razpisne 
pogoje za izbor tehničnega organizatorja posamezne razpisane tekme. 
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8. člen 
V letnem razpisu TKK objavi tudi razpisne pogoje za izbor tehničnih organizatorjev 
posameznih razpisanih tekmovanj, obveznosti KZS in rok za oddajo ponudb, ki je 
praviloma 15 dni od objave letnega razpisa. 
 
Zainteresirani klubi do določenega roka pošljejo pisno ponudbo, ki mora vsebovati 
najmanj: 

- navedbo, za organizacijo katerega od razpisanih tekmovanj se prijavljajo, 
- izjavo, da izpolnjujejo zahtevane pogoje, 
- eventualne ostale ali dodatne stvari, ki jih lahko ponudijo. 

 
Po prejemu pisnih ponudb TkK med vsemi pravočasno prispelimi ponudbami izbere 
najboljšega ponudnika za tehnično organizacijo posameznega tekmovanja.  
 
V primeru prejema vsaj dveh ponudb za izvedbo posamezne razpisane tekme TkK z 
vsakim izmed ponudnikov opravi razgovor, na podlagi katerega TkK preveri njihovo 
primernost in med njimi izbere tehničnega organizatorja. Pri izboru imajo prednost 
ponudniki, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: 

1. ponujajo cenovno ugodnejšo izvedbo tekmovanja, 
2. do sedaj še niso organizirali tekmovanja, 
3. imajo sedež v regiji, kjer so takšna tekmovanja redka. 

Ponudnik, ki izpolnjuje prej naveden kriterij ima pri izboru prednost pred ponudnikom, ki 
izpolnjuje kakšnega izmed kasneje navedenih kriterijev. 
 
TkK razpis za tekmovanja, za katera ni bilo nobene pravočasne ponudbe, ponovi in 
določi novi rok za oddajo ponudb, ki je praviloma najkasneje do konca februarja. 
 
V primeru, da tudi v ponovljenem razpisu ni ponudnikov za organizacijo vseh razpisanih 
tekmovanj, lahko TkK sama organizira tekmovanje ali v dogovorih med letom izbere 
tehničnega organizatorje po lastni presoji. 
  

9. člen 
Klub, ki je izbran kot tehnični organizator posamezne tekme, po navodilih in v 
sodelovanju s TkK pripravi vse potrebno za dobro izvedbo tekme, in sicer:  

- zagotovi ustrezno prijavo tekme na pristojnem občinskem organu, 
- zagotovi potrebno osebje, ki ga za izvedbo ob prijavi zahteva pristojen občinski 

urad, 
- zagotovi in plača ustrezno telovadnico, ki bo ustrezala zahtevam posameznega 

tekmovanja , 
- zagotovi strokovno postavitev in odstranitev tekmovalnih blazin (tatamijev) v 

dogovoru s TkK, 
- zagotovi ograditev tekmovališča (vrvice ali panoji 2m od blazin), 
- zagotovi ozvočenje, v kolikor pa to tehnično ni možno, pravočasno obvesti TkK, 
- zagotovi obveščanje medijev in prebivalstva pred in po tekmovanju na lokalnem 

nivoju, 
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- zagotovi ustrezno število tehničnega osebja za izvedbo tekme, pri čemer je 
osebje neposredno podrejeno vodji tekmovanja (predsednik TkK oz. v primeru 
njegove odsotnosti njegov namestnik). Tehnično osebje sestoji iz: 

 tehničnega vodje, ki tehnično osebje pripravi za delo in zagotavlja 
njihovo prisotnost, 

 po dveh oseb za vsako borišče za kate, in sicer zapisnikarja in 
pomočnika na strani tekmovalcev, ki pripravlja tekmovalce, 

 po treh oseb za vsako borišče za borbe, in sicer zapisnikarja, 
merilca časa in upravljalca samaforja, pri čemer morajo biti našteti 
usposobljeni za to delo, 

 dveh redarjev ob boriščih, ki skrbita za varovanje dvometrskega 
pasu okoli borišč, 

 redarjev, navedenih v prijavi tekme na pristojnem občinskem 
organu, 

 čistilke…, 
- zagotovi stole in mize za navedeno osebje ob boriščih, 
- zagotovi ostale potrebne rekvizite (tehtnico, stopničke za zmagovalce, slovensko 

zastavo), 
- zagotovi ustrezen prostor za delo TkK in vrhovnega sodnika, in sicer za mizo in 

stole za 4-5 oseb, in dovod električnega toka za računalnik, 
- zagotovi zdravstveno ekipo s predpisano opremo in prostorom za nudenje prve 

pomoči in zdravniške oskrbe 
- zagotovi garderobo za sodnike 
- zagotoviti (brezplačno) dve  stojnici za potrebe propagandno promocijskih in 

marketinških dejavnosti KZS ali njenih pogodbenih sponzorjev. 
 

10. člen 
Klub, ki je tehnični organizator posameznega tekmovanja, ima na tem tekmovanju 
določene ugodnosti, in sicer: 

- oprostitev plačila tekmovalnih taks za svoje tekmovalce ali  
- sofinanciranje stroškov tehnične organizacije tekme s strani KZS, in sicer: 

 za 3 BORIŠČA  600 €, ali 
 za 5 BORIŠČ   800 € ali 
 za 6 BORIŠČ   900 €. 

 
Število borišč za posamezno tekmo v razpisu za posamezno tekmovanje določi TkK.  
 
V kolikor tehnični organizator posamezne tekme ne more zagotoviti vseh organizacijskih 
zahtev in mu pri tem pomaga KZS, se znesek sofinanciranja stroškov tehnične 
organizacije tekme zmanjša ustrezno prejeti pomoči. 
 
Za posamezne tekme lahko TkK določi posebne obveznosti tehničnega organizatorja.  
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11. člen 
TkK pripravi razpis za vsako posamezno tekmovanje posebej, v katerem morajo biti 
opredeljeni vsaj naslednji elementi: 

- vrsta, datum, kraj in urnik tekmovanja, 
- tekmovalna taksa in transakcijski račun za vplačila, 
- rok prijave, 
- drugi pogoji. 

 

12. člen 
Obveznosti KZS za vsako posamezno razpisano tekmovanje so: 

- razpošlje razpis za tekmovanje članom KZS in ga objavi na spletni strani KZS,  
- sprejema prijave in vplačilo tekmovalnih taks, pripravi žrebne liste, 
- delegira delegata (TkK) in sodnike (Sodniška komisija KZS), 
- pregleduje dokumentacijo tekmovalcev na sami tekmi, 
- plača delegata, prisotne člane TkK in sodnike, 
- zagotovi potrebne rekvizite (štoparice, semaforje, zastavice) na vseh boriščih, 

razen v primeru, da ima organizator lastne v ustrezni kvaliteti, 
- zagotovi medalje, pokale in diplome, 
- zagotovi pano z logotipom KZS in napisom za tekmo, 
- obvešča medije o rezultatih na državnem nivoju. 

 
Tehnični organizator posameznega tekmovanja lahko: 

- ob ali nad pano pri zmagovalnih stopničkah v dogovoru s TkK namesti napise 
svojih sponzorjev, v kolikor to ni v nasprotju z interesi sponzorjev KZS, 

- v ali ob dvorani v dogovoru s TkK namesti stojnice za potrebe propagandno 
promocijskih in marketinških svojih dejavnosti svojih sponzorjev, v kolikor to ni v 
nasprotju z interesi sponzorjev KZS, 

- v otvoritveno slovesnost vključi kratek nagovor predstavnika lokalne skupnosti ali 
predstavnika sponzorjev kluba, 

- po dogovoru s TkK v okvir tekmovanja vključi atraktivno kratko glasbeno ali/in 
športno točko, 

- v dogovoru s TkK v program tekmovanja vključi tudi dodatne predloge. 
 

13. člen 
V času trajanja tekmovanja se ob boriščih in v sami telovadnici lahko nahajajo samo 
osebe z veljavnimi licencami KZS v športni opremi, kot jo predpisujejo sodniška pravila 
in osebe z ustreznimi akreditacijami.  
 
Licence in akreditacije je potrebno nositi na vidnem mestu. Vsi ostali spremljevalci, ki 
nimajo licenc, spremljajo tekmovanje s prostora namenjenemu publiki. Za ustrezen red 
mora poskrbeti redarska služba tehničnega organizatorja tekmovanja.  
 
Vstop na tekmovalni prostor je dovoljen tudi funkcionarjem KZS in častnim gostom. Za 
te potrebe TkK izdela posebne akreditacijske kartončke za posamezno tekmovanje. 
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14. člen 
TkK po tekmovanju pripravi seznam rezultatov in ga objavi na spletni strani KZS v čim 
krajšem možnem času. Na samem tekmovanju se javno razglasijo dobitniki priznanj, 
medalj in pokalov, ter izrečene kazni. Dobitniki priznanj, medalj in pokalov lahko le-te 
prejmejo le ob uradni razglasitvi. Podelitev se lahko opravi večkrat v času samega 
tekmovanja. Podelitev se lahko prilagodi tudi željam tehničnih organizatorjev.  
 
Tekmovalci lahko uradno sprejmejo priznanja, medalje in pokale le bosi in oblečeni v 
kimono s pasom, lahko pa imajo oblečen tudi zgornji del trenirke. 
 
TkK posreduje poročilo o tekmovanju sekretarju KZS za arhiv. 
 
 
 

V. PRIZNANJA 
 

15. člen 
Na vseh državnih prvenstvih bo v vsaki izmed kategorij podeljen: 

- pokal za državnega prvaka, 
- medalje za osvojena prva 3 mesta (dve tretji mesti). 

 
Na vseh pokalnih tekmovanjih bodo v vsaki izmed kategorij podeljene medalje za prva tri 
mesta (dve tretji mesti). Pokali ne bodo podeljeni. 
 

16. člen 
V tekmovanju za pokalnega zmagovalca bodo na koncu leta podeljeni pokali za 
osvojitev pokalnega zmagovalca v posameznih starostnih kategorijah. Skupni 
zmagovalci v posamezni starostni kategoriji bodo proglašeni v treh kategorijah:  

- kate 
- borbe 
- skupno (kate in borbe) 

Zmagovalec v posamezni kategoriji bo tisti, ki bo imel najvišji seštevek točk, osvojenih v 
na vseh pokalnih tekmovanjih. 

Primer:   
1. mesto - starejši dečki -  kate 
1. mesto - starejši dečki – borbe 
1. mesto – starejši dečki – skupno 

 
V tekmovanju za pokalnega zmagovalca se za osvojeno  2. in 3. mesto pokali ne 
podeljujejo. 
 
V primeru enakega števila točk pri končni uvrstitvi, odloča večje število višjih uvrstitev. 
 
Če tudi ob upoštevanju kriterija iz prejšnjega odstavka ni mogoče določiti 
prvouvrščenega, se šteje za boljšega tekmovalca tistega, ki je v svoji kategoriji imel 
večje število sotekmovalcev. Upošteva se  povprečje na vseh pokalnih tekmovanjih. 
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17. člen 
V začetku tekočega leta bodo podeljena tudi priznanja za najboljšega karateista  
predhodnega leta. 
 
Pri točkovanju za naslov karateista leta se upoštevajo: 

- uradna prvenstva pod okriljem WKF ali OKS (SP - svetovna in EP - evropska 
prvenstva, SVI - svetovne igre, SI - sredozemske igre) 

- ostala uradne tekmovanja na koledarju WKF in SUSA (prvenstvo regij, 
Karate 1 Premier League, študentska prvenstva, …) 

- državna prvenstva in pokalna tekmovanja v okviru KZS,  
- uradni MT (mednarodni turnirji) v Sloveniji, ki so na koledarju KZS. 

 
Rezultati se točkujejo v skladu s točkovnim sistemom, ki ga določi TkK. 
 
Priznanja bodo podeljena za osvojena prva tri mesta. 
 
 

VI. TEKMOVALNE TAKSE 
 

18. člen 
Na državnih prvenstvih in pokalnih tekmovanjih znaša višina tekmovalnih taks:  

- 18,00 € za  posamezni nastop, 
- 26,00 € za ekipni nastop, 
- 36,00 € za nastop na ekipnem državnem prvenstvu. 

 
Veterani za nastop na državnem prvenstvu veteranov ne plačajo tekmovalne takse. 
 
Tekmovalne takse, ki so plačane po poteku predpisanega roka ali na dan tekme se 
povišajo za 5,00 €. 
 
Vsak deseti nastop tekmovalcev, ki tekmujejo za isti klub, je brezplačen. 
Tekmovalne takse za prijavljene tekmovalce, ki niso nastopili, bodo vrnjene samo v 
primeru predložitve ustreznih dokazil o upravičeni odsotnosti zaradi nepredvidljivih 
objektivnih razlogov, kot so poškodba, bolezen ali službena zadržanost. O povrnitvi 
tekmovalne takse odloča TkK s sklepom. 
 

19. člen 
V kolikor klub nima urejenih registracij tekmovalcev, poravnanih vseh tekočih finančnih 
in drugih obveznosti do KZS, tekmovalci tega kluba ne morejo nastopati na tekmovanjih. 
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VII. KAZNI, PRITOŽBE IN DISCIPLINA NA TEKMOVANJIH 

 

20. člen 
V primeru neizpolnjevanja pogojev zapisanih v razpisu posameznega tekmovanja lahko 
TkK kaznuje posamezen klub oz. tekmovalca bodisi z denarno kaznijo, bodisi s 
prepovedjo nastopa na tekmovanju.  
 
V primeru, da gre za navajanje napačnih podatkov v zvezi s starostjo tekmovalca, se 
klub kaznuje z denarno kaznijo v višini 10 (deset) kratnika tekmovalne takse, tekmovalca 
pa se črta s tekmovalne liste. 
 
V primeru, da gre v prijavi na posamezno tekmovanje za navajanje napačnih podatkov  
o teži tekmovalca oziroma je na tehtanju ugotovljeno, da teža tekmovalca ne ustreza 
težnostni kategoriji, v kateri je prijavljen, se tekmovalca črta s tekmovalne liste. Nastop v 
ustrezni težnostni kategoriji je mogoč ob plačilu 3 (tri) kratnika tekmovalne takse. 
 

21. člen 
Za vsa vprašanja in pritožbe v zvezi z organizacijo in izvedbo tekmovanja je pristojen 
vodja tekmovanja (predsednik TkK oz. v primeru njegove odsotnosti njegov namestnik), 
ki na posameznem tekmovanju zastopa TkK .  
 
Za vsa vprašanja in pritožbe glede dela sodnikov in načinom sojenja je pristojen vrhovni 
sodnik.  
 
Pritožbo na tekmovanju v zvezi s tekmovanjem, organizacijo in izvedbo tekmovanja 
lahko vloži le uradni predstavnik kluba (vodja ekipe ali trener), in sicer pisno, ob plačilu 
takse v višini 150 €, vodji tekmovanja. 
 

22. člen 
Pritožbe, za reševanje katerih je pristojna TkK oz. vodja tekmovanja, mora le-ta rešiti 
takoj oz. najkasneje v 20 minutah in odločitev v pisni obliki vročiti vlagatelju pritožbe. Pri 
odločanju se lahko TkK oz. vodja tekmovanja posvetuje s trenerji in sodniki.  
 
V roku 8 dni od dneva tekmovanja lahko uradni predstavnik kluba vloži pisno pritožbo 
zoper odločitev TkK oz. vodje tekmovanja na IO, ki mora o pritožbi pisno odločiti v roku 
30 dni od njenega prejema.  
 
Odločitev IO je dokončna. 
 
V primeru upravičenosti pritožbe se taksa pritožniku vrne v roku 15 dni po dokončni 
odločitvi. 
 

23. člen 
Pritožbe, za katere je pristojen vrhovni sodnik, le-ta rešuje na način, ki je določen v 
Pravilniku o delu Sodniške komisije KZS. 
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24. člen 
Vodje ekip oz. trenerji so odgovorni za svoje tekmovalce, kar pomeni, da so dolžni 
skrbeti za predstavitev tekmovalcev in kluba pri svečani otvoritvi tekmovanja, 
pravočasne prihode na borišča in za primerno vedenje tekmovalcev.  
V primeru neprimernega vedenja tekmovalcev ali vodij ekip in trenerjev morajo le-ti 
nemudoma zapustiti dvorano. V nasprotnem primeru lahko TkK poda na IO predlog za 
uvedbo disciplinskega postopka proti klubu oz. posamezniku. 
 
 
 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

25. člen 
Vse takse, navedene v pravilniku, vključujejo DDV. 
 

26. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so 
navedeni v Statutu KZS in drugih normativnih aktih KZS. 
 

27. člen 
Za razlago tega pravilnika je pristojen IO.  
 

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

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

 
 
Predsednik KZS 
dr.Igor Zelinka 


