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VSEM KLUBOM KARATE ZVEZE SLOVENIJE
Spoštovani!
Odbor za vrhunski šport pri OKS bo 1. oktobra 2016 izdal nov seznam
kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljen seznam bo vseboval vse
športnike, ki bodo svoje rezultate dosegli do 31.08.2016 .
Priložen je tudi obrazec za prijavo. VSI ZAHTEVANI PODATKI TER ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE SO OBVEZNI. NEPOPOLNE OBRAZCE BOMO ZAVRNILI.
Prijavi mora biti priložena tudi tekmovalna lista kategorije v kateri je nastopil
tekmovalec.
Vse prijave, ki bodo v pisni obliki prispele na naslov Karate zveze Slovenije do SREDE
31.08.2016, bodo vnesene v aplikacijo. Po tem datumu prejete prijave bodo upoštevane
za naslednje obdobje kategorizacije. Prijav ne pošiljajte skeniranih po e-mailu!!!

POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN
KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/sport/pdf/Kategorizacija_16_1_2014.pdf

KRITERIJI ZA KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV:

KARATE60

Športnik svetovnega razreda
Trajanje 4 leta
SVI61
osvojeno 1. mesto
Trajanje 2 leti
SVI
osvojeno 2. do 3. mesto
SP neol
osvojeno 1. do 2. mesto
osvojeno 1. mesto za ekipe
Športnik mednarodnega razreda
Trajanje 2 leti
SVI
doseženi dve zmagi
SP neol
osvojeno do 5. mesto
matična številka: 5227089, davčna številka: SI55169147
številka TRR: 03100-1012382504

EP neol
SI

osvojeno do 3. mesto za ekipe
osvojeno 1. do 2. mesto
osvojeno 1. mesto za ekipe
osvojeno 1. mesto

Trajanje 1 leto
SP neol
osvojeno do 7. mesto
EP neol
osvojeno do 3. mesto
osvojeno 2. mesto za ekipe
SVI
dosežena ena zmaga
SI
osvojeno 2. do 3. mesto
Športnik perspektivnega razreda
Trajanje 2 leti
SP neol var. B
ml. SP
ml.,cl. EP

doseženi 2 zmagi
osvojeno 1. do 7. mesto
osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe
osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe

Trajanje 1 leto
EP neol var. B

dosežene tri zmage

60 V

borilnih športnih panogah je za upoštevanje dosežkov pri borbah - polni kontakt potrebno doseci vsaj dve
zmagi v kolikor ni to drugace opredeljeno. Ce je športnik napredoval brez borbe, se to praviloma ne upošteva kot
zmaga. Rang tekmovanja SP, EP se pri prikaznih tehnikah (kate, …) vrednoti kot MT.
61 SVI – veljajo svetovne igre in svetovne igre borilnih športov(»World Combat Games«)

Športnik državnega razreda
SP
EP
MT

DP

dosežena ena zmaga
dosežena ena zmaga
doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvršcenih na
uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je organizirano v skladu s pravili
Mednarodne karate federacije (WKF ali EKF) in je uvršceno na koledar
clanice WKF ali EKF
osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi
osvojeno 1. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

Športnik mladinskega razreda
ml. SP
dosežena ena zmaga
ml. EP
dosežena ena zmaga
ml.,ml.cl. MT doseženi dve zmagi oziroma uvrstitev v prvo polovico (1.1/2) uvršcenih na
uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki je organizirano v
skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali EKF) in je uvršceno
na koledar clanice WKF ali EKF
ml.,ml.cl. DP osvojeno 1. do 6. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

SPLOŠNA NAVODILA (iz kriterijev):
DOSEŽKI
Upošteva se samo tisti dosežek posameznika v državni reprezentanci ali klubu na
uradni mednarodni tekmi, ki je v letnem koledarju posamezne MŠF in na katero ga je
morala prijaviti (oz. mu dati dovoljenje za nastop) matična NPŠZ, v kolikor zaradi
značilnosti v posameznih športnih panogah to ni urejeno drugače…
KONKURENCA
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika v individualnih športnih
panogah upošteva dosežek na državnem prvenstvu ali državnem pokalnem prvenstvu
pod pogojem, da je na tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) posameznikov ali
ekip v določeni športni panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni,
ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno
tekmovanje.
Športniku se za pridobitev statusa kategoriziranega športnika v individualnih športnih
panogah upošteva dosežek na mednarodnem tekmovanju pod pogojem, da je na
določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov ali ekip iz
najmanj šestih (6) reprezentanc oz. držav v določeni športni panogi oziroma disciplini in
da so bili najmanj štirje uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih
kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje ali morebitnega drugačnega načina
kvalifikacije na tekmovanje (npr. pozivno tekmovanje samo absolutno najboljših, ko ni
nujno, da so iz 6. držav – upošteva se samo pri tekmovanjih najvišjega ranga in ne npr.
regijskih pozivnih tekmovanjih).
NOVO OD LETA 2015:
Za kategorizacijo bodo pod pogoji, ki jih določa OKS, upoštevani rezultati s
turnirjev v vseh treh stolpcih. Klubi, ki se bodo udeležili mednarodnih turnirjev v
tujini, navedenih v 3. stolpcu in bodo želeli dosežene rezultate upoštevati za
kategorizacijo, bodo morali sami pridobiti iz strani organizatorja tekmovanja,
zapisnik tekmovanja in prijavno listo za želeno kategorijo.
 Upoštevajo se rezultati od 30.04.2016 do 31.08.2016
Športnike lahko kategorizirate tudi na osnovi rezultatov, ki so jih dosegli v
preteklem kvartalu – od 15.12.2015 do 30.04.2016, vendar bodo ti imeli krajši
status kategoriziranega športnika.

Na OKS bom posredoval samo prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.
 Kdor bo posredoval napačne podatke, bo KZS proti odgovorni osebi, ki je
izpolnila prijavo primerno ukrepala.
 Klube obveščamo, da ne prijavljajo svojih tekmovalcev direktno na OKS,
ker je za to zadolžena samo panožna športna zveza (Sekretar KZS).
 Objava podatkov o kategoriziranih športnikih je javna na spletu OKS.
Podatkov ne moremo objavljati, če se oseba o objavi ne strinja (Varstvo

osebnih podatkov), zato je potreben na PRIJAVI tudi podpis predlaganega
športnika.
 Vsak kategorizirani športnik mora imeti opravljen zdravniški pregled.
Pregled opravljajo samo na dveh mestih (Ljubljana, Celje). Zgodi se lahko,
da tekmovalci, ki so dobili status kategoriziranega športnika, o tem sploh
niso obveščeni s strani kluba. Ob morebitnem inšpekcijskem pregledu s
strani Ministrstva za šolstvo, kjer kontrolirajo opravljen zdravniški pregled
kategoriziranih športnikov se lahko pojavi to, da športnik sploh ni vedel, da
je kategoriziran.
 Status Kategoriziranega športnika je pravica vsakega športnika/tekmovalca.
Na osnovi tega si lahko športnik uveljavlja določene statuse med šolanjem
ali v svojem delovnem okolju. Nekateri klubi pa na osnovi tega pridobijo
tudi finančna sredstva na razpisih. Zato apeliramo na vsa VODSTVA
KARATE KLUBOV, da pravočasno oddajo PRIJAVE za vse svoje športnike,
ki so izpolnili kriterije za kategorizacijo. Morebitne zamude ne bomo mogli
upoštevati po zaprtju spletne aplikacije »e-Šport«.

S spoštovanjem!

Bogdan Simerl
Sekretar KZS

