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UVODNIK

Spoštovane bralke, cenjeni bralci!

Nova številka glasila Karate zveze 
Slovenije – Slovenski karate, napoveduje 
odhod enega in prihod novega leta. Kljub 
temu, da je sezona tekmovanj v polnem 
zagonu pa lahko s koledarskim letom 
zamejimo obdobje, ki ga je potrebno oceniti, 
pretehtati in v katerem je potrebno poiskati 
nove smernice za leto, ki je pred nami.
Vsi se lahko strinjamo, da je bilo leto 2013 
izjemno uspešno. Naši tekmovalci in tekmov-
alke so razveseljevali z odličnimi borbami, se 
odlikovali v prikazovanju kat in se, bolje kot 
kadar koli doslej, uspešno kosali z nasprotniki. 
V športnem svetu so uveljavljali svoje ime, 
nedvomno pa so pripomogli k prepoznavnosti 
in potrditvi kvalitete slovenskega karateja, 
tako doma, kakor v tujini. 
Vse uvrstitve naših športnikov so pomembne, 
ne glede na to ali tekmovanje zapustijo kot 
nosilci medalj ali ne, saj so izkušnje tiste, ki 
nas kalijo in oblikujejo. Vsaka borba, ki se 
bije na tatamiju je več kot le borba za točke 
na danem tekmovanju. Končni uspeh včasih 
pride bliskovito, včasih pa ga moramo graditi 
počasi, preudarno in vedno znova. Na Karate 
zvezi Slovenije smo ponosni na obe bronasti 
medalji, osvojeni na Mladinskem evropskem 
prvenstvu v Turčiji, na ekipno bronasto medal-
jo na Evropskem prvenstvu za člane in članice, 
na osvojeno tretje mesto na Sredozemskih 
igrah in na zlato ter bronasto odličje, ki sta ju 

naša karateista osvojila na Svetovnem pokalu 
Thermana Slovenia 2013. Prav tako pa smo 
ponosni tudi na čisto vsako uvrstitev, ki so jo 
naši športniki dosegli na tekmovanjih nacion-
alnega in mednarodnega nivoja. 
Za razvoj športnega karateja v Sloveniji se po-
leg odličnih in predanih tekmovalcev in trener-
jev trudijo tudi funkcionarji, ki svoj prosti čas 
in energijo požrtvovalno vlagajo v organizacijo 
različnih tekmovanj in dogodkov povezanih s 
karatejem. V letu 2013 smo bili tako priča že 8. 
pokalu Nestla Žganka, 11. karate pokalu Žalca, 
12. Postojna Open, 14. Kranj Open, 40. Trbovlje 
Open, Ljubljana Open 2013 in Mednarodnemu 
karate pokalu Bohinj. Tradicionalnim tekmo-
vanjem pa se je v preteklem letu pridružilo 
čisto novo, najprestižnejše karate tekmovanje, 
ki ga doslej Slovenija še ni imela priložnosti 
organizirati. Govorim seveda o karate Svetov-
nem pokalu Thermana Slovenia 2013, ki je 
potekalo 16. in 17. marca v dvorani Tri lilije, v 
Laškem.
Svetovnega pokala se je udeležilo več kot 
320 karateistov in karateistk iz 36 različnih 
držav sveta. Tekmovalce je spremljalo več kot 
200 trenerjev in članov spremljevalne ekipe, 
na tekmovanju samem pa je sodelovalo več 
kot 100 sodnikov. Dvorano Tri lilije je v dveh 
dneh obiskalo več kot 3500 gledalcev, video 
prenose tekmovanj pa si je ogledalo več 
kot 200.000 ljudi. Ogromno dela, ki je bilo 
povezano z obsežno organizacijo dogodka 
pa so nedvomno poplačali pozitivni odzivi 

udeležencev tekmovanja, odlične uvrstitve 
Slovenskih karateistov in pohvale WKF ter 
njihova odločitev, da Sloveniji zaupajo izvedbo 
Svetovnega pokala tudi v letu 2014. 
Kakšne so torej smernice in želje za leto 2014? 
Vsekakor dobro delovanje in sodelovanje 
znotraj panožne zveze in klubov. Spodbujanje 
in promocija karateja kot športa in načina 
življenja. Vzgajanje novih, mladih športnih 
upov ter kaljenje starejših, izkušenejših 
borcev. Uspešno zastopanje slovenskih 
barv na vseh mednarodnih tekmovanjih in 
čim večja udeležba karateistov in karateistk 
na domačih tekmah. Naj bosta nenehno 
izobraževanje in utrjevanje znanja prvi na 
prednostni listi naših sodnikov in trenerjev in 
naj organizacije tekmovanj klubom organi-
zatorjem prinesejo veliko užitkov in novih, 
dragocenih izkušenj.
Naj bo v letu 2014 vodilo in hkrati tudi cilj vseh 
nas, da venomer v življenju delujemo v skladu 
s športnim duhom in naj bodo naša dejanja, 
v vsaki situaciji, odraz poštene borbe in fair 
playa.  
Mnogo zadovoljstva in uspehov v letu 2014.                                                                     

dr.  Igor Zelinka

glasilo
KolofoN

pisci
KOLOFON

distribucija
KolofoN

Naj bo v letu 2014 vodilo in hkrati tudi cilj 
vseh nas, da venomer v življenju delujemo v 
skladu s športnim duhom in naj bodo naša 
dejanja, v vsaki situaciji, odraz poštene borbe 
in fair playa.
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SVETOVNA 
TEKMOVANJA 
V LETU
2013

AVTOR:

V mesecu marcu je 
Laško gostilo prestižno 
tekmovanje Karate1 
svetovni pokal Thermana 
Slovenia. Dvorana Tri 
lilije se je šibila pod 
pričakovanji in tihimi upi 
slovenske karateistične 
srenje.

Slovenske barve, ki vsako leto pogosteje 
krasijo zmagovalni podij tekmovanj svetovnega 
formata so dokaz, da je Slovenija dežela srčnih in 
predanih športnikov. Ne samo medalje ampak vse 
visoke uvrstitve na velikih tekmovanjih kažejo, da so 
slovenski karateisti vsako leto konkurenčnejši in da 
vedno pogosteje stopajo ob bok svetovno znanim 
imenom karateja. Za uspešno udeležbo na največjih 
in najprestižnejših tekmovanjih je potrebno trdo delo 
in pogum, obojega pa našim karateistom zagotovo 
ne primanjkuje. Zagon, zanos in obeti, ki jih spreml-
jajo na tekmovanjih bi morali nagnati strah v kosti še 
tako prekaljenemu in izkušenemu nasprotniku.
Rezultati predanega, večletnega dela so bržkone 
najlepše vidni na tekmovanjih v letu 2013, kjer 
so se slovenski karateisti pomerili s svetovno 
karateistično elito.

V mesecu februarju so tako naši mladi kara-
teisti potovali na 40. Evropsko prvenstvo v Turčijo, 
natančneje v mesto Konya. Konya leži v turški 
pokrajini Anatolia in ima bogato zgodovino, ki sega 
stoletja daleč. Mističen pridih mesta in ugodna klima 
sta ravno pravšnji meri treninga, psihične priprav-
ljenosti in dnevne forme dodali piko na i in posledica 
sta bili dve bronasti medalji v rokah slovenskih 
karateistov. Aljaž Susič, ki se je boril v konkurenci 
kadetov do 52kg je stopil na tretjo zmagovalno 

stopničko že prvi dan tekmovanja. V soboto, 9. 
februarja mu je sledila še Tanja Vrbnjak, ki je opravila 
z tekmicami v kategoriji mladinke +59kg in prav tako 
osvojila bronasto medaljo.

Omenjen uspeh mladih karateistov pa je bilo šele 
ogrevanje, vsaj kar se tiče osvajanja odličij za naše 
reprezentante. V mesecu marcu je Laško gos-
tilo prestižno tekmovanje Karate1 svetovni pokal 
Thermana Slovenia. Dvorana Tri lilije se je šibila pod 
pričakovanji in tihimi upi slovenske karateistične 
srenje. Borba, želja, trd, sistematični trening in ciljno 
usmerjena psihološka priprava, so bili recept za 
uspeh Juša Markača in Filipa Španbauerja. Oba 
mladca sta stala na odru za zmagovalce – Jušu, ki 
je tekmoval v kategoriji borb do 84kg, se je okoli 
vrata svetil bron, Filipu Španbauerju, ki je tekmoval v 
borbah do 75kg, pa je prsni koš krasilo zlato. 

Osvajalski pohod se kljub izteku pomladi vsekakor 
še ni zaključil. Za vsesplošno veselje so poskrbeli 
fantje, ki so tekmovali v ekipnem delu Evropskega 
prvenstva za člane, 9. in 10. maja v madžarski 
Budimpešti. Sebastjan Budihna, Matija Matijevič, Juš 
Markač, Filip Španbauer, Danijel Rihtarič, Rem Marič 
in Mladen Railič, so sestavljali ekipo, ki je Sloveniji 
priborila še eno medaljo in zasedla visoko tretje 
mesto. 

Nizanju bronastih medalj pa  še ni bilo videti konca. 
Odhod na Sredozemske igre, ki so 28. in 29. junija 
potekale v turškem Mersinu, se je obrestoval mlade-
mu Kranjčanu, Jušu Markaču, saj je v svojo zbirko 
odličij dodal še eno tretje mesto in s tem dosežkom 
lepo zaokrožil več kot uspešno tekmovalno sezono v 
karate letu 2013.

SVETOVNA
TEKMOVANJA 
2013

“ZA 
VSESPLOŠNO 
VESELJE SO 
POSKRBELI 
FANTJE, KI SO 
TEKMOVALI V 
EKIPNEM DELU 
EVROPSKEGA 
PRVENSTVA 
ZA čLANE, 9. 
IN 10. MAJA V 
MADŽARSKI 
BUDIMPEŠTI. ”
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DOMAČA TEKMOVANJA
DRŽAVNA PRVENSTVA
PIŠE: xy        

Vsako leto se slovenski karateisti in karateistke pomerijo na 
najpomembnejšem nacionalnem tekmovanju, torej Državnem prvenst-
vu. Karate klubi, skupaj s Karate zvezo Slovenije, vsako leto organizira-
jo Državno prvenstvo za člane in veterane, Ekipno državno prvenstvo in 
Državno prvenstvo za karateistke in karateiste stare do 21 let. 
Slednje Državno prvenstvo poteka v začetnih dneh meseca decembra 
in pred skorajšnjimi ponovnimi borbami za najvišji naslov v državi, naj 
spomnimo kdo je stavil v Žalcu, 1. 12. 2012. V organizaciji KK Nestor je 
v Športni dvorani OŠ Žalec potekalo Mladinsko državno prvenstvo v 
katah in v borbah za posameznike. 
Na najvišjo stopničko v katah med deklicami so stopile: Alisa Islamović 
(kate najmlajše), Adrijana Bajc (kate malčice), Šuhra Muharemović 
(kate ml. delkice),  Brina Lucija Štruc (kate st. deklice), Maša Simonič 
(kate kadetinje), Anja Hladnik (kate mladinke) in Tjaša Kranjec (kate 
ml. članice). 
Pri dečkih so prvo mesto zasedli: Žiga Suša (kate najmlajši), Niklas 
Tamše (kate malčki), Tomaž Hudales (kate ml. dečki), Jaka Taler (kate 
st. dečki), Aleš Pokrivač (kate kadeti), Aljaž Klaneček (kate mladinci) in 

Klemen Plazar (kate ml. člani). 
V borbah so zlato prejele: Patricija Belehar (ml. deklice -40kg), Neža 
četina (ml. deklice +40kg), Iris Hočevar (st. deklice -45kg), Barbara 
Haberl (st. deklice -50kg), Kiti Smiljan (st. deklice +50kg), Zala Kuštrin 
(kadetinje -47kg), Neja Rom-Zupanc (kadetinje -54kg), Žana Magajna 
(kadetinej +54kg), Lara Puščenik (mladinke -48kg), Blažka Poklič (mla-
dinske -53kg), Tina Stegel (mladinke -59kg), Tanja Vrbnjak (mladinke 
+59kg), Tjaša Bertoncelj (ml. članice -53kg), Tjaša Ristič (ml. članice 
-60kg), Lina Pušnik (ml. članice +60kg). 
Pri dečkih pa so bili zmagovalci: Zoran Tubič (ml. dečki -35kg), Sani 
Skotnik (ml. dečki -40kg), Vasudev Gautam (ml. dečki -45kg), Matevž 
Jurinec (ml. dečki +45kg), Peter Hafnar (st. dečki -40kg), Luka Ferlin (st. 
dečki -45kg), Sebastjan Osrečki (st. dečki -50kg), Tilen Kajtna (st. dečki 
-55kg), Svit Pavšič (st. dečki +55kg), Blaž Hribovšek (kadeti -52kg), Juš 
Jagarinec (kadeti -57kg), Rok Ritlop (kadeti -63kg), Nenad Jović (kadeti 
-70kg), Aleksandar Filič (kadeti +70kg), Denis Gorenc (mladinci -55kg), 
Nejc Bertoncelj (mladinci -61kg), Jernej Blatnik (mladinci -68kg), Filip 
Španbauer (mladinci -76kg), Patrik Šumandl (mladinci +76kg), Matic 

Potočnik (ml. člani -68kg) in Juš 
Markač (ml. člani -78kg),   
Iz Mladinskega državnega 
prvenstva sta največ medalj 
odnesla karate klub Nestor in 
karate klub Shotokan Kranj. KK 
Nestor je s tekmovanja odnesel 6 
zlatih, 3 srebrne in 2 bronasti, KK 
Shotokan Kranj mu je tesno sledil 
s 6 zlatimi, vendar le z 1 srebrno in 
1 bronasto medaljo. Tretje mesto 
po številu medalj je prejel KK 
Shotokan Velenje. Tekmovanje so 
zapustili s. 5 zlatimi, 1 srebrnim in 
2 bronastima odličjema.
16. februarja 2013 so kara-
teisti in karateistke tekmovali na 
Državnem prvenstvu za člane in 
veterane v Žalcu. Tekmovanja se 
je udeležilo več kot 90 tekmov-
alcev in tekmovalk zastopali pa 
so več kot 30 klubov iz celotne 
Slovenije. 
V veteranski preizkušnji, kjer tek-
movanje poteka v prikazovanju 
kat so zmago slavili: Štefka Golać 
(do 50 let), Franjo Horn (do 50 let) 
in Albin Horvat (nad 50 let). 
članice in člani so se pomerili ne 
samo v prikazovanju kat temveč 
tudi v borbah. 
Kate sta najnatančnejše in 
najlepše izvedla Anja Hladnik 
in Aljaž Klaneček. V borbah 
pa so svojo premoč doka-
zali: Maja Hercog (-50kg), Vesna 

Bezgovšek (-55kg), Tjaša Ristič 
(-61kg), Lina Pušnik (-68kg), Lejla 
Ašanin (+68kg), Rok Žganjar 
(-60kg), Mladen Railić (-67kg), 
Filip Španbauer (-75kg), Matija 
Matijevič (-84kg) in Sebastjan 
Budihna (+84kg).
Ekipnega državnega prvenstva, ki 
je 1. in 2. junija potekalo v Polzeli, 
se je udeležilo 30 klubov, zvrstilo 
pa se je 123 nastopov. Največ 
medalj so domov odnesli člani ŠD 
Gorice, skupno 11, od tega 6 zlatih, 
1 srebrno in 4 bronaste. Gorici je 
sledil KK Nestor, z osvojenimi 
petimi medaljami, 3 zlatimi, 1 sre-
brno in 1 bronasto, tretje mesto pa 
je zasedel KK Shotokan Velenje, 
z štirimi osvojenimi medaljami, 
od tega so si priborili 3 zlate in 1 
srebrno. Zmage v katah po kat-
egorijah so osvojili: KK Postojna 
1 (kate – najmlajši), KK Shotokan 
Velenje 1 (kate – malčki), Shoto-
kan KK G. Radgona 1 (kate – ml. 
dečki), KK Shotokan Velenje 1 
(kate – st. dečki), KK Trbovlje 1 
(kate – kadeti), KK Lovrenc na 
Pohorju 1 (kate – mladinci), KK 
Lovrenc na Pohorju (kate – člani), 
KK Postojna 1 (kate – najmlajše), 
KK Mawashi Postojna 1 (kate – 
malčice), ŠD Gorica 1 (kate – ml. 
deklice), KK Shotokan Velenje 
1 (kate – st. deklice), KK Nestor 
1 (kate – kadetinje), KK Kranj 1 

Karate klubi, skupaj s Karate zvezo Slovenije, vsako leto organizirajo Državno prvenstvo za člane in veterane, Ekip-
no državno prvenstvo in Državno prvenstvo za karateistke in karateiste stare do 21 let. 
Slednje Državno prvenstvo poteka v začetnih dneh meseca decembra in pred skorajšnjimi ponovnimi borbami za 
najvišji naslov v državi.

Dobra udeležba slovenskih 
karateistov, zabeležen 
porast mladih športnikov in 
izvedba tekmovanja na nivoju 
dokazujejo, da je karate šport, 
ki se konstantno razvija in raste, 
doseženi rezultati pa so hkrati 
tudi dobro merilo in nagrada 
uspešnega dela klubov in 
njihovih tekmovalcev.

“IZ MLADINSKEGA DRŽAVNEGA 
PRVENSTVA STA NAJVEč MEDALJ 
ODNESLA KARATE KLUB NESTOR 
IN KARATE KLUB SHOTOKAN 
KRANJ. ”

(kate – mladinke) in Shotokan KK G. Radgona 1 (kate – članice).
Ekipne zmage v borbah pa so si priborili: ŠD Gorica 1 (ml. deklice), ŠD 
Gorica 1 (st. deklice), KK Nestor 1 (kadetinje), KK Žalec 1 (mladinke), KK 
Kranj 1 (ml. članice), KK Nestor 1 (članice), ŠD Gorica 1 (ml. dečki), KK 
Shotokan Kranj 1 (st. dečki), ŠD Gorica 1 (kadeti), ŠD Gorica 1 (mladinci), 
KK Shotokan Kranj 1 (ml. člani) in KK Shotokan Kranj 1 (člani).
Vsako leto organizatorji Državnih prvenstev vložijo ogromno truda in 
energije v izpeljavo ter izvedbo nacionalnih tekmovanj. Dobra udeležba 
slovenskih karateistov, zabeležen porast mladih športnikov in izvedba 
tekmovanja na nivoju dokazujejo, da je karate šport, ki se konstantno 
razvija in raste, doseženi rezultati pa so hkrati tudi dobro merilo in 
nagrada uspešnega dela klubov in njihovih tekmovalcev.
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“OKRAŠENI Z BRONOM OKO-
LI VRATU IN Z BLEŠčEčIMI 
NASMEŠKI NA OBRAZIH SO 
FANTJE DRUŽNO PROSLAVILI 
SVOJ ZASLUŽENI USPEH. ”

PREDSTAVITEV 
EKIPE 
EP BUDIMPEŠTA

BRONASTI KARATEISTI

V sosednji Madžarski je od 9. do 
12. maja 2013 potekalo 48. Evrop-
sko prvenstvo za člane v karateju. 

Slovenske barve so v ekipni 
preizkušnji v Budimpešti zasto-
pali: Juš Markač, Matija Matijević, 
Danijel Rihtarič, Sebastjan Bu-
dihna, Filip Španbauer, Rem Marič 
in Mladen Railič.
Kapetan ekipe, Matija Matijevič 
je v imenu fantov dejal »Vedeli 
smo, kaj hočemo in kaj moramo 
narediti, želeli smo si, poklopilo se 
nam je, bron je naš!« 

Okrašeni z bronom okoli vratu in 
z bleščečimi nasmeški na obrazih 
so fantje družno proslavili svoj 
zasluženi uspeh. 

In kdo pravzaprav so mladci, ki 
kljub individualistični naravi ka-
rate športa gojijo ekipni duh?
Sebastjan Budihna, član karate 
kluba Žalec, tekmuje v borbah, + 
84kg. Matija Matijevič, kapetan 

ekipe na EP v Budimpešti 2013, 
član karate kluba Žalec, tekmuje 
v borbah, - 84kg. Juš Markač, član 
Shotokan karate kluba Kranj, 
tekmuje v borbah, - 84kg. 
Filip Španbauer, član karate kluba 
Radvanje, tekmuje v borbah, - 
78kg. Danijel Rihtarič, član Shoto-
kan karate kluba Kranj, tekmuje 
v borbah, - 78kg. Rem Marič, član 
Shotokan karate kluba Grosuplje, 
tekmuje v borbah, - 78kg. Mladen 
Railič, član Društva za borilne 
veščine Piran, tekmuje v borbah, 
- 67kg.

Našteti člani ekipe so že v prvem 
kolu z neverjetnimi 24 točkami 
premagali reprezentanco Irske 
in nadaljevali svoj osvajalski 
pohod z zmago nad karateisti iz 
Srbije. Petkovo tekmovanje, ki so 
ga zaznamovali borba z Bosno 
in Hercegovino, poškodovano 
koleno kapetana ekipe Matije 
Matijeviča in malce smole, pa je 
preprečilo slovenskim favori-

AVTOR: xy    

tom, da bi Evropsko prvenstvo zapustili kot zmagovalci. Ne oziraje 
se na situacijo, so strnili svoje vrste in pokazali očitno premoč nad 
reprezentanco Portugalske in si s tem zagotovili tretje mesto ter vsem 
nasprotnikom dali jasno vedeti, da so ekipa na katero gre računati tudi 
v prihodnje.   
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Stane Iskra – pionir karateja na slovenskem. Ustanovitelj prvega karate 
kluba in prvi slovenski mojster karateja. Sicer pa vsestranski športnik in 
trener, ki za resnim obrazom skriva veliko srce in brezpogojno preda-
nost svoji največji ljubezni – karateju.
Obiskali smo ga na njegovem domu v Krškem. Skupaj smo se odpravili 
v vadbeni center, kjer smo se v sproščenem vzdušju pogovorili s 
človekom, ki je šport, ki ga imamo vsi tako radi, pripeljal v Slovenijo.
g. Iskra, karate je očitno vaša velika ljubezen, ki se je rodila še v času 
Jugoslavije. 

Kje ste se s karatejem prvič srečali in kaj vas je navdušilo do te mere, da 
ste ga pričeli tudi prakticirati in proučevati?
Prvič sem se s karatejem srečal, ko sem v reviji Ilustrovana politika, ki je 
izhajala v Beogradu, videl sliko Yorge v belem kimonu in prebral kratek 
članek, oprava, borilna veščina in filozofija, ki stoji za nji me je takoj 
pritegnila. Nato sem kupil knjigo o karateju in poizkusil sam trenirati, 
ugotovil sem, da to ne gre kot bi si želel. Rabil sem nekoga, ki stvari zna, 
da mi tudi v živo pokaže. No, v Sloveniji takrat ni bilo kluba, najbližji 

pa je bil v Zagrebu. Poklical sem jih in dobil dovoljenje, da se jim lahko 
pridružim. Tako sem začel trenirati pri dr. Topiču, ki je vodil klub in v 
praksi izkušati kar sem si predstavljal, ko sem prebiral teorijo.

Očitno ste v karateju našli nekaj, kar vas je tako zelo prevzelo, da je 
karate postal vaš način življena?
Odgovarjal mi je napor in disciplina, ki jo karate prinaša, čeravno pred 
tem nisem bil izredno discipliniran človek. Karate me je tako prevzel, da 
sem se dvakrat na teden vozil z vlakom v Zagreb na treninge, kjer smo 
trenirati tradicionalni karate – klasični shotokan. Trenirali smo predvsem 
samoobrambo, na tekmovanja seveda nismo hodili, saj jih ni bilo.

Koliko ste bili mladi, ko ste začeli s treningi karateja? 
Imel sem 27 let. Ko sem izvedel za karate sem bil torej praktično že v 
letih za karateista ampak sem s svojo vztrajnostjo in upornostjo na-
doknadil manjkajoča leta. Od nekdaj sem bil športnik in pred karatejem 
sem se ukvarjal z drugimi športi preprosto zato, ker karate ni bil znan in 
nisem vedel za njega. 

če še malo ostaneva v preteklosti – leta 1967 ste ustanovili KK Krško 
in to je bil prvi klub v Sloveniji sploh. Kako to, da ste se odločili za ta 
korak?
Za karate sem navdušil svoje prijatelje – najprej svojega pokojnega 
brata, potem še ostale. Dobivali smo se in smo trenirali, vendar smo 
težko prišli do telovadnice, ker smo bili neformalna skupina. Tako smo 
se odločili, da bomo ustanovili klub, da bomo lažje prišli do vadbenih 
prostorov in da bo bolj uradno. So bili pa začetki težki in sem imel kar 
nekaj problemov, predvsem zato, ker karate ni bil poznan. Od lokalnih 
vplivnežev sem na primer dobil signal, da v socializmu ni potrebna 
samoobramba, ker je socializem sistem, kjer se ni potrebno bati in se 
naučiti samoobrambe - bilo se je pač potrebno dokazovati, kakor se je 
potrebno pri vseh začetkih.

Kdo so bili vaši prvi učenci, po tem, ko je bil klub tudi uradno ustanov-
ljen?
Pri meni so najprej začeli trenirati dijaki srednje šole. Kmalu za tem so 
začele prihajati želje po treningu karateja tudi iz drugih krajev in to me je 
spodbudilo, da sem bil pravzaprav pobudnik za ustanovitev klubov tudi 
drugod po Sloveniji.

STANE ISKRA
INTERVJU

Legenda slovenskega karateja...

MOJE VODILO
Karate do (karate pot) je pot, ki nima cilja, zmeraj traja…in to je tudi 
moje vodilo – zmeraj je potrebno napredovati in se razvijati. Kar 
želim povedati je, da nisem več to, kar sem bil, vendar pa še nisem 
tisto, kar bi želel biti…in to je moje vodilo, ki me spremlja že celotno 
karate življenje.

MOJ NASVET MLADIM 
JE, NAJ SLABE 
RAZVADE RAJE 
ZAMENJAJO S 
ŠPORTOM. 

AVTOR: xy     

Prvič sem se s karatejem 
srečal, ko sem v reviji 
Ilustrovana politika, ki 
je izhajala v Beogradu, 
videl sliko Yorge v belem 
kimonu in prebral kratek 
članek.

“KARATE DO 
(KARATE 

POT) 
JE POT, KI

NIMA cILJA, 
ZMERAJ 

TRAJA...”
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Kateri so tisti klubi, ki ste jim pomagali narediti prve korake?
Za kršim je prišlo na vrsto celje, kjer sem izvajal treninge, dokler se niso 
dovolj usposobili in postali samostojni. Dr. Jakl je nato prevzel vodstvo 
v celju, mene pa so pričeli vabiti v Žalec, Metliko, Novo mesto, Brežice…
in ker sem izredno užival v karateju, sem prevzel izzive ki so mi bili 
ponujeni.

Leta 1971 ste postali prvi evidentirani nosilec mojstrske stopnje v 
Sloveniji. Kje in kako ste polagali pas, da ste pridobili stopnjo?
Pas sem polagal v Zagrebu, pri mojstru Arturju Hizatakeju – on je bil 
tudi inštruktor komandosov za Nato. Dr Topič, ki je bil moj trener, je z 
Hizatakijem navezal stik in ga povabil v Zagreb. Pričeli smo z treningi 
pod njegovim vodstvom, kjer smo prakticirali več uporabnega karateja 
– danes mu pravijo borilni karate. Prakticirali smo tudi uporabo različnih 
orodij, kot orožje, ampak osnovna usmeritev je bila samoobramba.
Ker sem bil takrat že nosilec rjavega pasu in kandidat za mojstra, sem 
po koncu treningov polagal mojstrski pas v praktičnem karateju.

Kateri so tisti športni uspehi, ki ste jih sami kot tekmovalec dosegli in 
ste na njih najbolj ponosni?
Večjih uspehov iz tekmovanj nimam, ker sem tekmoval zelo kratek čas. 
Tudi za klub sem tekmoval kratek čas, ker sem hitro ugotovil, da so 
fantje v klubu mlajši in sposobni – čutil sem, da bom bolj koristen kot 
trener, kot pa kot tekmovalec. Sicer pa sem najbolj ponosen na 2. mesto 
v katah, ki sem ga zasedel na 1. prvenstvu Istrske Riviere v Puli. Neka-
jkrat pa sem tudi tekmoval za slovensko reprezentanco. 

Pravite, da se bolj odlikujete kot trener…s katerimi trenerskimi uspehi 
se lahko pohvalite?
Ko sem bil trener v klubu Budokai so moji fantje dosegali dobre rezul-
tate, posegali so po medaljah na tekmovanjih, kar je bil za tisti čas velik 
uspeh, glede na to, da smo tekmovali v konkurenci s hrvaškimi klubi, ki 
so bili precej številčnejši in tudi z daljšo tradicijo in več izkušnjami.
Nekateri moji fantje so bili kasneje tudi slovenski prvaki. Uspešna so 
bila seveda tudi dekleta, predvsem v ekipnih tekmovanjih v katah. 
Kasneje, pod vodstvom g. Božoviča, so dosegale odlične rezultate tudi v 
Evropskem merilu. Mojster Ljubo Božovič je prevzel moje karateiste, ko 
preprosto sam nisem imel več časa. čeprav je karate del mene, sem po 
duši športnik in imam rad tudi druge športe. Temu vzlic sem se umaknil 
iz tekmovalnega dela karateja in Ljubo je prevzel klub v Krškem ter 
izredno uspešno nadaljeval delo. 

Vsi vemo, da je karate mnogo, mnogo več kot le šport ali borilna 
veščina – je način življenja s točno določenim filozofskim ozadjem. 
Katere so tiste modrosti, ki vas spremljajo skozi življenje?
Zmeraj pravim, da je karate moja doga in da brez njega ne morem 
(nasmešek). Karate do (karate pot) je pot, ki nima cilja, zmeraj traja…in 
to je tudi moje vodilo – zmeraj je potrebno napredovati in se razvijati. 
Kar želim povedati je, da nisem več to, kar sem bil, vendar pa še nisem 
tisto, kar bi želel biti…in to je moje vodilo, ki me spremlja že celotno 
karate življenje. 
Kakšno je vaše mnenje o modernem karateju, o karateju danes, glede 
na njegov razvoj od tradicionalnega do bolj športnega?
Tradicionalni karate, ki ga gojijo še nekateri klubi v Sloveniji je lep 
in dober, kakor tudi tekmovalni karate, ki ga gojijo preostali klubi. 
Sicer nisem najbolj naklonjen full kontaktu, vendar pa je tako, da 
si vsi izbiramo svojo pot, vsak posameznik se odloči za svoj način 
in tako je prav. Torej ne moti me, če se drugi odločijo za takšno 
vrsto karateja, vendar pa zame to ni tisto pravo – ni pravi karate.

Torej ste bolj naklonjeni katam?
Ne samo katam, tudi športni borbi, vendar pa brez kontakta. Sem 
mnenja, da se na oba omenjena načina lahko dokažeš in tudi praktično 
pokažeš svoje znanje karateja.Kakor hitro preide karate v full kontakt 
se izgubi pomen tehnike in bolj pride do izraza moč in surova borba.

Kakorkoli, ni mi všeč…ampak gledam ga pa obvezno (nasmešek)!

Sami ste rekli, da ste se v življenju srečali z veliko športi poleg karateja…
s katerimi?
Kot pionir sem začel z orodno telovadbo, vendar pa smo fantje trenirali 
bolj sami, saj v Krškem ni bilo pogojev in nismo imeli pravega trenerja.
No, če omenim samo športe v katerih sem tudi tekmoval, sem se lotil 
namiznega tenisa, rokometa, zelo dolgo sem plaval. Plavanje je tudi 
eden izmed tistih športov, ki sem jih začel trenirati relativno pozno, prej 
plavalnega kluba v Krškem ni bilo in ko se je odprl, smo praktično vsi 
bolj razumeli, da gre za šolo plavanja, kjer se naučiš plavati, ne toliko za 
to, da treniraš plavanje (nasmešek)! No tudi kljub temu, da nimam post-
ave za plavalca, sem se kasneje udeležil nekaj tekmovanj in na račun 
svoje trme dosegel kar nekaj dobrih rezultatov. Ne samo športnik, bili 
ste tudi trener različnih ekip in različnih športov. Ja, nekaj časa sem 
treniral žensko rokometno ekipo. Pravzaprav sem bil povsod, ampak 
nikjer nisem izrazito dolgo vztrajal, razen pri karateju. Sem športnik 
po duši…to je moj način življenja, brez tega enostavno ne morem. 
če se slabo počutim, imam slab trenutek, odidem v vadbeni center, 
kjer razmišljam o karateju - ker ko sem v svetu karateja, pozabim na 
življenjske težave.

Dotakniva se še vaše »Šole zdravega življenja«, ki je namenjena pred-
vsem rekreativcem. Kaj je bil vzrok za nastanek te šole in predvsem 
kakšno vsebino nudi?
Šolo zdravega življenja delim na dva dela. Torej, en del je odhod na 
morje, kamor peljem člane šole zaradi čistega zraka in zdravilne klime, 
drug del pa je vadba, ki jo obiskujejo rekreativke in jo izvajamo dvakrat 
na teden v vadbenem centru. Z rekreativkami prakticiramo splošno 
vadbo, ki ima veliko elementov karateja – vadba je tako za dekleta bolj 
zanimiva, vendar niti ne vem, če sploh vedo, da izvajajo tudi elemente 
karateja.

Torej ste poleg tega, da ste športnik tudi pedagog?
Hja, res je…vendar sem do tega prišel skozi prakso in zaradi potrebe 
glede na situacijo v kateri sem se znašel. 

Kaj pa vaša žena pravi na vašo ljubezen do karateja in športa nasploh?
Moja žena je tudi karateistka, no tako sva se tudi spoznala in začela 
skupno pot. Skupna ljubezen do karateja se je razvila v vzajemno nak-
lonjenost in tako se je razvilo partnerstvo in nato zakon. Ena ljubezen je 
torej dala drugo. 
Za konec pa še kakšen nasvet mladim, ki se že ukvarjajo s karatejem 
ali pa tistim, ki si to želijo?
Moj nasvet mladim je, naj slabe razvade raje zamenjajo s športom. 
Šport ti pomaga, da ostaneš na dobri poti, kjer ni bojazni, da bi v 
življenju zašel.

“OD NEKDAJ SEM BIL ŠPORTNIK IN 

PRED KARATEJEM SEM SE UKVAR-

JAL Z DRUGIMI ŠPORTI PREPROSTO 

ZATO, KER KARATE NI BIL ZNAN IN 

NISEM VEDEL ZA NJEGA.”

Za karate sem navdušil 
svoje prijatelje – najprej 
svojega pokojnega brata, 
potem še ostale.

ZGODBAZNASLOVNIcE ZGODBAZNASLOVNIcE
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JUŠ MARKAČ
INTERVJU
PIŠE: 

Uspehi v 2013: 
3. mesto, ekipno EP; 
3. mesto Karate 1 svetovni pokal Laško; 
3. mesto Sredozemske igre.

Juša smo obiskali na pripravah slovenske karate reprezentance v 
Kranju. Pred nedeljskim, dopoldanskim treningom nam je nasmejan 
dvajsetletni Kranjčan, ljubitelj adrenalinskih športov in dobre družbe 
namenil nekaj minut in odgovoril na naša vprašanja. 
Juš, katerega športna kariera je v strmem vzponu, je pokazal le malo 
treme pred mikrofonom, pogovor z njim pa je bil dnevu primeren – topel 
in sončen.

Juš, pri svojih rosnih 20-ih letih imaš za sabo že kar nekaj let treningov 
karateja. Očitno je, da je karate tvoja velika ljubezen…Kaj je tisto, kar te 
pri karateju najbolj privlači?
»Pri karateju me privlači vse! Privlači me celotna sestava športa. Potem, 
ko že nekaj časa treniraš ugotoviš, da rasteš, da si psihično in fizično 
bolj sposoben, da zmoreš več. Karate te gradi - duhovno in telesno.«

Karate je individualni šport in vsi športniki, ki tekmujejo individualno 
imajo nekatere skupne osebnostne lastnosti. Katere so tvoje najbolj 
izrazite?
»Mislim, da je moja najizrazitejša osebnostna lastnost samozavest. 
To je samozavest, s katero vstopam v borbo. Vsak športnik mora biti 

samozavesten takrat, ko tekmuje, individualni športniki pa še toliko 
bolj, saj smo odvisni le sami od sebe. Individualni športnik si mora zau-
pati, mora se zanesti le nase, zato je samozavest zelo pomembna.«

Ali misliš, da je ravno to tisto zaradi česa si »iz zmagovalnega testa«, 
kot radi rečemo? Kaj je torej »skrivni recept« za tvoj uspeh?
»Moj skrivni recept za uspeh je trening. Trenirati je potrebno trdo in 
predano, na tekmovanju pa je v borbo potrebno stopiti s samozaupan-
jem. Poleg treninga in samozavesti je pomembna tudi odločnost. Karate 
je šport, kjer moraš biti izgrajena osebnost, da se lahko boriš. Veste, če 

v glavi pa nimaš razčiščenih zadev potem ti tudi veliko treninga nič ne 
pomaga. Uspešen športnik mora poskrbeti za oboje.«  

Kaj se dogaja v tvoji glavi med borbo?
»Marsikaj (smeh). Po navadi se kasneje sicer ne spomnim, zdi se mi, 
da med borbo le reagiram. Borba je je hitra, vse se odvija zelo hitro in 
zahteva reakcijo. V bistvu je med samo borbo bolj malo razmišljana.«
Kakšna je tvoja predpriprava na tekmovanje?
»Moja predpriprava na tekmovanje ni nič posebnega. Skušam naredit 
vse preprosto, nimam nobenih ritualov, nisem vraževeren. Pred tek-
movanjem se predvsem skušam sprostit in neobremenjeno vstopiti v 
borbo.«

Kaj je tisto pri karateju, česar zares ne maraš?
»Pri karateju maram vse, razen tega, da karate ni olimpijski šport.«

Kaj je zate pomenila uvrstitev na Karate1 svetovnem prvenstvu v 
Laškem 2013?
»Uvrstitev v Laškem mi je pomenila zelo veliko, saj mi je omogočila 
nastop na Sredozemskih igrah, kjer sem se kasneje tudi izkazal in 
upravičil svoj nastop. Uvrstitev v Laškem je bila tudi prva v seriji mojih 
uspehov v letošnjem letu. Lahko bi rekel, da je bila povod za nadalje-
vanje dobrih uvrstitev.«

Kakšni so tvoji cilji za prihodnost v športni karieri?
»Moji cilji so visoki. Vem, da sem sposoben, vendar vem tudi, da moram 
še trdo trenirati. Kljub temu, da ciljam visoko se zavedam, da moram 
napredovati počasi in postopno, predvsem pa moram ostati realen.«

Slišala sem, da si izreden ljubitelj adrenalinskih športov…kaj bi torej 
počel v življenju, če ne bi bil karateist?
»Uff, marsikaj. (smeh) Kakor si rekla, sem ljubitelj adrenalinskih športov 
in verjetno bi počel veliko stvari – nimam točno izbranega športa, mis-
lim, da bi poskusil kar vse. (smeh)«

Za konec še nasvet za mlade karateiste, ki so šele začeli svojo športno 
pot….
»Vsem mladim karateistom bi svetova naj trdo trenirajo in naj ne obu-
pajo. Naj se ne ozirajo na razmere v Sloveniji, naj se ne ozirajo na to, da 
karate ni spoštovan niti pri medijih niti pri gledalcih. Naj se ne ozirajo na 
to, da to ni šport, ki bi bil medijsko izpostavljen in priljubljen pri ljudeh. 
Zavedati se morajo, da je karate še relativno nepoznan pri nas. Vsem 
mladim karateistom bi rad sporočil, da v kolikor imajo radi karate, naj 
vztrajajo, ker se zares splača!«

“VSEM MLADIM 
KARATEISTOM BI SVETOVAL 
NAJ TRDO TRENIRAJO IN NAJ 
NE OBUPAJO. “

Ime in priimek: Juš Markač. 
Starost: 20 let. 
Status: Študent.

Moji cilji so visoki. Vem, da sem sposoben, ven-
dar vem tudi, da moram še trdo trenirati. Kljub 
temu, da ciljam visoko se zavedam, da moram 
napredovati počasi in postopno, predvsem pa 
moram ostati realen.

USPEhI 
V 2013
3. mesto, ekipno EP; 
3. mesto Karate 1 svetovni  
pokal Laško; 
3. mesto Sredozemske igre.
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“V BLIŽNJI PRIHODNOS-
TI SI ŽELIM MEDALJO NA 
ENEM IZMED PRVENSTEV V 
čLANSKI KATEGORIJI. “

FILIP 
ŠPANBAUER
INTERVJU
PIŠE: 

Uspehi v 2013: 
3. mesto, ekipno EP; 
1. mesto Karate1 svetovni pokal Laško.

Filipa smo obiskali na pripravah karate reprezentance Slovenije, ki 
je imela svoje priprave v Kranju. Simpatični Štajerc, ki je pred krat-
kim stopil na pot polnoletnosti je bil kljub skorajšnjemu treningu 
več kot pripravljen sodelovati v kratkem intervjuju. Filipov pozitiven 
odnos do športa, ki se kaže v njegovi hitro rastoči športni karieri, se 
je odražal tudi v najinem nedeljskem pogovoru.  
  
Filip, si pravi prekaljeni maček v karateju. Tvoja športna kariera je v 
vzponu, kakšni pa so tvoji začetki?
»Trenirati sem začel pri karate klubu Radenci, ko sem bil star 5 in pol 
let. V Radencih sem treniral do 16. leta, potem pa sem se pisal v ka-
rate klub Radvanje, Maribor. Mojemu prepisu je predvsem botrovalo 
dejstvo, da sem se vpisal na gimnazijo v Mariboru, kar je pomenilo 
vsak dan 40 km vožnje v eno smer. Ob šoli in vožnji mi je pričelo 
zmanjkovati časa za karate in racionalna odločitev je bila zamenjati 
klub in preseliti se bližje šoli.« 

Ali si se preizkusil tudi v drugih športih? 
»Da, v nogometu. Treniral sem 5 let.«

Kaj je bilo tisto odločilno, da si izbral karate?
»Karate je prevagal nad nogometom, ko so me pri 14 letih povabili v 
karate reprezentanco Slovenije.«
Verjetno so treningi naporni in zahtevni. Kolikokrat na teden 
treniraš?
»Treniram od 8  do 9 krat na teden. Količina treninga je odvisna tudi 
od tega ali se med vikendom udeležim kakšnega tekmovanja ali 
ne.«

Kateri so tisti atributi, ki te odlikujejo in zaradi katerih si drugačen 
od tvojih soborcev?
»Od svojih nasprotnikov se razlikujem predvsem po tem, da sem 
bolj eksploziven in hitrejši od njih.« 

Kaj je tista stvar, ki ti gre po glavi tik pred tekmovanjem/borbo?
»Pred tekmovanjem se trudim biti čimbolj sproščen in ne misliti na 
borbo, to pa predvsem zato, da se ne živciram po nepotrebnem. Tik 
pred borbo, tistih nekaj sekund pred začetkom, pa se popolnoma 
zberem in osredotočim na nasprotnika.

Kaj še poleg karateja počneš v življenju?
»če mi ostane kaj časa, se družim s prijatelji, grem z njimi na pijačo, 
včasih spoznam kakšno novo, simpatično punco… (smeh).«

Kako ti uspe usklajevati treninge in ostale obveznosti?
»Obiskujem 1. gimnazijo Maribor, športni oddelek. Kljub moji odsot-
nosti, treningom, pripravam in tekmovanjem imajo v šoli posluh in 
se prilagajajo mojemu urniku, tako, da zaenkrat uspešno obvladu-
jem obveznosti pri karateju in v šoli.«

če bi lahko izbral eno stvar, kaj bi glede karateja spremenil?
»Želel bi si, da bi bil karate bolje promoviran. Moti me seveda tudi 
to, da karate ni uvrščen med olimpijske športe.«

Tvoja borba na Karate1 svetovnem prvenstvu v Laškem je bila spek-
takularna. Kako danes gledaš na to tekmovanje? 
»To tekmovanje je bilo zame zelo dobra odskočna deska. V članski 
konkurenci sem se začel potruditi dobro. Moj uspeh v Laškem je re-
zultat sistematične priprave na Mladinsko evropsko prvenstvo, kjer 
se mi žal ni posrečil dober rezultat, se mi je pa vložen trud in trening 
obrestoval v Laškem.«

Kakšni so tvoji načrti in upi za prihodnost?
»V bližnji prihodnosti si želim medaljo na enem izmed prvenstev v 
članski kategoriji.«

Kakšen je tvoj življenjski moto?
»Moj življenjski moto je zelo preprost: Never give up! (Nikoli ne 
obupaj!).«

Ime in priimek: Filip Španbauer
Starost: 18 let.
Status: Dijak.

Moj življenjski moto je zelo preprost: 
Never give up! (Nikoli ne obupaj!).

USPEhI 
V 2013
3. mesto, ekipno EP; 
1. mesto Karate1 svetovni 
pokal Laško.

016 017
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TANJA
VRBNJAK

TANJA VRBNJAK
ALJAŽ SUSIČ
AVTORJ: 

Tanjo in Aljaža, trenutno najperspektivnejša mladinca v slovenskem 
karate prostoru, smo prosili, da se predstavita bralcem glasila Ka-
rate zveze Slovenije. 15 – letni Aljaž je na naša vprašanja pogumno 
odgovarjal na štiri oči, 18 – letno Tanjo pa smo poklicali po telefonu in jo 
prosili, da odgovore na vprašanja zapiše. Rezultat našega kramljanja si 
lahko preberete spodaj.

Tanja in Aljaž, oba sta iz EP prinesla bronasti medalji, iskrene čestitke. 
To sta tudi najboljši uvrstitvi pri mladincih v letošnjem letu. Kaj vama 
pomeni ta  uspeh?
Aljaž: »Zelo veliko, saj želim doseči še več na svetovnih prvenstvih, 
to je bilo sicer moje prvo. Naslednje svetovno prvenstvo je novembra, 
moj nastop bo 9. 11. 2013, upam, da bom premagal favorite in prišel na 
stopničke.«

Tanja: »Hvala za čestitke. Ta uspeh mi zelo veliko pomeni, saj se mi 
uresničila dolgoletna želja, da se dokažem med evropsko elito v kara-
teju.« 

Torej oba trenirata že kar nekaj časa…kaj vaju je navdušilo, da sta sploh 
začela trenirati karate?
Aljaž: »Treniram od 6. leta naprej. Moj trener je Rajko in sem član ŠD 
Nova Gorica. Za karate so me navdušili filmi in posnetki na YouTube.«
Tanja: »Za karate me je navdušil stric Igor, ko sem bila še otrok.« 

Kako pogosto trenirata in kako potekajo vajini treningi? 
Aljaž: »Treniram vsak dan, razen nedelj, takrat imam prosti čas.«
Tanja: »Treniram 4 krat na teden in sicer trikrat v Ljutomeru, kjer imamo 
kombiniran trening, kate in borbe, enkrat na teden pa hodim na tre-

ninge v Radence, kjer treniram samo borbe.« 

Kakšna pa se vama zdi konkurenca v Sloveniji in v tujini? Kdo je tisti, ki 
si ga srčno želita premagati?

Aljaž: »Konkurenca je še kar dobra, ampak drugje je še večja. Želim se 
premagati Turka, Francoza, Egipčana – vsi so favoriti.«
Tanja: »Konkurenca nasploh v Sloveniji se mi ne zdi tako močna, kot 
drugod kajti kategorije so skorajda prazne. V tujini pa je karate nekako 
bolj spoštovan in je tudi več dobrih tekmovalcev. Res želim premagati 
Latvijko Viktorijo Rezajevo, ki je letos zmagala na evropskem tekmo-
vanju in je res odlična  tekmovalka.« 

Glede na to, da ima večina športnikov vsaj v delu svoje športne poti 
nek ideal, me zanima ali mata vzornika? Kdo je in zaradi česa je tako 
poseben/posebna?

Aljaž: »Nimam vzornika.«
Tanja: »Moj vzornik je Juš Markač. Poseben mi je zato, ker je res dober, 
ne samo v karateju kjer je odličen in celo evropski prvak, ampak tudi 
zato, ker ima tudi odlično osebnost.« 

Oba še hodita v srednjo šolo. Imata željo po študiju? Katerem?

Aljaž: »Hodim na tehnično šolo Nova Gorica, smer turistični tehnik. 

Zagotovo bom šel študirati, vendar se še nisem odločil kaj.«
Tanja: »Hodim v srednjo zdravstveno šolo in po maturi se seveda želim 
vpisati na študij. Odločam se še med študijem medicine in fakulteto za 
šport.«

Kako vama ob tako natrpanem urniku uspe uskladiti šolske obveznos-
ti, naporne treninge in druženje s prijatelji?

Aljaž: »Treningi mi trenutno pomenijo največ, zato je šola na drugem 
mestu. V šoli so mi dodelili status športnika, katerega bom maksimalno 
izkoristil, do svetovnega prvenstva. Po svetovnem prvenstvu pa se bom 
bolj posvetil šoli. Za prijatelje imam čas predvsem popoldan.
Tanja: »Še niti sama neven kako mi uspeva. Veliko ljudi mi zastavi to 
vprašanje, moj odgovor pa je, da se vse da, še se hoče.« 

Oba sta izredno obetavna in talentirana karateista in pred vama je še 
veliko izzivov – kakšne načrte imata za prihodnost?

Aljaž: »Želim si zmagati na evropskem prvenstvu in stati na stopničkah 
na svetovnih prvenstvih.«
Tanja: »V prihodnosti si seveda želim še vedno ukvarjati se s karatejem 
in tekmovati. Želim si poleg študija tudi  redno trenirati.«

TANJA VRBNJAK IN ALJAŽ SUSIč, TRENUTNO 
NAJPERSPEKTIVNEJŠA MLADINcA V SLOVENSKEM KARATE 
PROSTORU.

ALJAŽ
SUSIč

“ŽELIM SI ZMAGATI NA EVROP-
SKEM PRVENSTVU IN STATI NA 
STOPNIčKAH NA SVETOVNIH 
PRVENSTVIH.”

018 019
TANJAVRBNJAK ALJAŽSUSIč



KARATE 1 
SVETOVNI POKAL 
THERMANA 
SLOVENIA 2013

PIŠE:

V mesecu marcu je dvorana Tri lilije v Laškem gostila 1. Svetovni 
pokal Karate1 Thermana Slovenia 2013. Dvodnevnega dogodka, ki 
se je odvijal 16. in 17. marca 2013 se je udeležilo več kot 320 kara-
teistov in karateistk iz 36 držav celega sveta. 

Športnike je na prizorišču spremljalo več kot 200 trenerjev in 
članov spremljevalnih ekip, borbe in kate pa je ocenjevalo več kot 
100 sodnikov in delegatov. Svetovni pokal je organizirala Karate 
zveza Slovenije, pod okriljem Svetovne karate federacije – WKF, ki 
sicer združuje 175 držav članic in več kot 60 milijonov tekmovalcev. 
Slovenija je v borbi za organizatorja tekmovanja premagala še 4 
druge države kandidatke. Karate zvezo Slovenije so pri izvedbi 
enega najprestižnejših tekmovanj v svetu karateja podprli tudi Ev-
ropska karate zveza – EKF, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport RS ter Japonsko veleposlaništvo v Sloveniji – VJS. 

Na enem od dveh najvišjih ligaških tekmovanj v športnem kara-
teju, ki se ga udeležujejo le najboljši karate tekmovalci članske 
sekcije na svetu, je nastopilo tudi 30 slovenskih športnikov. Vsi 
predstavniki slovenske reprezentance so lahko ponosni na svoj 
nastop na tako velikem tekmovanju, nekateri med njimi pa so še 
posebej zasijali. Težji za nekaj gramov zlata je tekmovanje zaključil 
Filip Španbauer, ki je v kategoriji Kumite – 75 osvojil prvo mesto. 
Z bronom okoli vratu je tekmovanje zapustil Juš Markač, ki je v 
kategoriji Kumite – 84 osvojil tretje mesto. Odlično peto mesto so 
med svoje dosežke zabeležili Marija Šubic, Kumite – 50 in Sebast-
jan Kentužer ter Maden Railič, oba Kumite – 67. Sedmo mesto so 
si priborili Sabina Fazlič, Kumite – 55, Tjaša Ristič, Kumite – 61 in 
Rok Žganjar, Kumite – 67. Da pa se naši tekmovalci ne odlikujejo 
le v borbah, je dokazal Klemen Plazar, ki je v kategoriji Kate moški 
zasedel izvrstno peto mesto. 

Da je bil dogodek zares uspešen je potrdilo vseh 3500 gledalcev, ki 
si je ogledalo tekmovanja v živo. Odlična medijska pokritost, kateri 
gre šteti zasluge za 200.000 ogledov video posnetkov tekmo-
vanja, številne članke in prispevke, ki so jih novinarji objavili na na-
cionalni televiziji, radiu in časopisih, kakor tudi na številčne objave 
v lokalnih medijih, je pripomogla tudi k prepoznavnosti športnega 
karateja širši slovenski publiki.

Uspešna organizacija dogodka pa med drugim pomeni tudi, da je 

Karate zveza Slovenije naredila prvi korak k mednarodnemu razvo-
ju karateja v Sloveniji. Z organizacijo tako pomembnega in ekskluz-
ivnega športnega tekmovanja je Slovenija stopila ob bok največjim 
svetovnim karate zvezam. S pokazano uspešno organizacijo in 
izvedbo dogodka je KZS naredila občuten pečat, tako v svetovnem 
merilu karateja, kakor tudi na splošnem nacionalnem nivoju. 

Več kot uspešna izvedba Svetovnega pokala Thermana Slovenia 
2013 je povzročila spremembe vsaj na dveh področjih – za sloven-
ske karateiste je to le začetek vrhunskih uvrstitev in mednarodnih 
uspehov, ki se bodo skozi leta nedvomno le še povečevali, za 
organizatorje pa veliko čast in zaupanje WKF, saj je bila Sloveniji 
zaupana organizacija Karate1 Svetovnega pokala Thermana Slove-
nia tudi v letu 2014. 

DVODNEVNEGA DOGODKA, KI SE 

JE ODVIJAL 16. IN 17. MARcA 2013 

SE JE UDELEŽILO VEč KOT 320 

KARATEISTOV IN KARATEISTK IZ 

36 DRŽAV cELEGA SVETA. 

 16. in 17. 
marec 2013

020 021
KARATE 1SP KARATE 1SP



MLADI
UPI

HANA SUŠA  
KARATE KLUB BREŽIcE
Starost: 11 let. 
S karatejem se ukvarja 4 leta. 
Pas: moder. 

Največji športni uspehi: 
Številne nagrade na državnih in mednarodnih karate tekmah. 
Hobiji: Hana igra violino v simfoničnem, godalnem in komornem 
orkestru glasbene šole Brežice in sodeluje v šolski plesno-gledališka 
skupini. Rada se tudi druži in zabava z vrstniki.
SKUPNA ZMAGOVALKA POKALNIH TEKMOVANJ (ŠPORTNE BORBE 
+ KATE) V KAGORIJI MLAJŠIH DEKLIc ZA LETO 2013.

TADEJ KOLANDER 
KARATE KLUB TRBOVLJE
Starost: 13 let.  
S karatejem se ukvarja 9 let.
Stopnjo pasu: 1. kyu.          

Največji športni uspehi: 
Več kot 100 osvojenih medalj na uradnih državnih prvenstvih in medn-
arodnih turnirjih.  
Večkratni državni prvak v vseh starostnih kategorijah, kjer je nastopil, 
tako v katah kot športnih borbah. 
Zmagovalec mednarodnih turnirjev v Bolgariji, črni gori, Kranju, Posto-
jni in na Hrvaškem. 
Hobiji: Tadej v prostem času rad kolesari in igra košarko.
Tadej poleg karateja trenira tudi kickboks, kjer pa se lahko pohvali s še 
večjimi uspehi, saj je v letu 2012 osvojil drugo mesto na svetovnem pr-
venstvu v kickboksu, v letu 2013 pa je bil tretji na evropskem prvenstvu.
SKUPNI ZMAGOVALEc POKALNIH TEKMOVANJ (ŠPORTNE BORBE 
+ KATE) V KAGORIJI STARJŠIH  DEčKOV ZA LETO 2013. OSVOJIL JE 
KAR 35 TOčK, KAR POMENI, DA JE V ŠPORTNIH BORBAH ZMAGAL 
NA VSEH TREH POKALNIH TEKMAH, V KATAH PA 2X IN 1X DRUGO 
MESTO.

MLADI
UPI

MANcA KOMAc 
ŠPORTNO DRUŠTVO GORIcA – 
SEKcIJA KARATE
Starost: 13 let.
S karatejem se ukvarja 8 let.
Stopnja pasu: rjavi pas, 1. kyu. 

Največji športni uspehi: 
1. mesto na Ekipnem državnem prvenstvu 2013 -  borbe. 
1. mesto na I. in II. pokalni tekmi 2013 – borbe. 
3. mesto na Mladinskem državnem prvenstvu 2012 - borbe 
3. mesto v skupnem seštevku za Pokal Slovenije v letu 2012 kate in 
borbe.
Hobiji: Mancin največji hobi je karate, rada se sruži s prijatelji, posluša 
glasbeno skupino One Direction in gleda televizijo. 
SKUPNA ZMAGOVALKA POKALNIH TEKMOVANJ (ŠPORTNE BORBE 
+ KATE) V KAGORIJI STAREJŠIH DEKLIc ZA LETO 2013.

TOMAŽ HUDALES
KARATE KLUB SHOTOKAN 
VELENJE
Starost: 11 let. 
S karatejem se ukvarja 6 let.
Stopnja pasu: rjavi pas, 1 kyu. 

Največji športni uspehi: 
Državni prvak v katah posamezno leta 2011 in 2012.
Pokalni zmagovalec Slovenije leta 2010, 2011 in 2012.
Zmagovalec v katah posamezno na Grand prix croatia v Samoborju 
2011 in 2012.
Zmagovalec na turnirju Austrian Junior Open v Salzburgu leta 2011 in 
2012.
V borbah je začel tekmovati leta 2013:
Zmagovalec na pokalni  tekmi v Luciji in v Novem mestu.
Zmagovalec na pokalu Bohinja in v Velenju.
2. mesto na mednarodnih turnirjih v Trbovljah.
3. mesto v Postojni. 
Hobiji: V prostem času se vozi z kolesom in igra košarko ter posluša 
glasbo – najraje metal.
SKUPNI ZMAGOVALEc POKALNIH TEKMOVANJ (ŠPORTNE BORBE + 
KATE) V KAGORIJI MLAJŠIH DEčKOV ZA LETO 2013.

hANA
SUŠA

TADEJ
KOLANDER

MANcA
KOMAc

TOMAŽ
hUDALES
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ŠPORTNO DRUŠTVO GORICA 
SEKCIJA KARATE 
SE PREDSTAVI
PIŠE: BRUNO KOMAc

Zametki karateja na Goriškem segajo v leto 1970. Takrat je g. Stan-
islav Pliberšek pričel s prvo javno vadbo karateja v Novi Gorici. Tri leta 
kasneje, se je uradno ustanovila, v takratnem društvu Partizan, tudi 
Sekcija karate. Leto 1973 tako predstavlja začetek neprekinjene organ-
izirane vadbe karateja na Goriškem. Leta 1974 se je osnoval še drugi 
manjši klub in do leta 1981 sta tako na Goriškem, pretežno samostojno, 
delovala dva karate kluba. Leta 1981 sta se omenjena kluba združila v 
enoten klub, ki je vstopil v športno društvo TVD Partizan, kjer je deloval 
kot samostojna in zelo aktivna Sekcija karate. 

V letu 1981 se je takrat že zelo prepoznavna Sekcija karate strokovno 
opredelila za enotno tehniko karateja – karate shoto kan. V letu 1983 se 
je društvo TVD Partizan preimenovalo v Športno društvo Gorica, znotraj 
katere je pričela samostojno delovati Sekcija karate. Od takrat pa vse 
do danes so goriški karateisti poznani pod klubskim imenom: Športno 
društvo Gorica – Sekcija karate. Leta 1983 se je društvo s svojo  sekcijo 
včlanilo v Karate savez Jugoslavije. Po osamosvojitvi leta 1991 pa je ŠD 
Gorica – Sekcija karate postala članica Karate zveze Slovenije.
Sekcija karate vsa leta od svojega nastanka samostojno sodeluje na 
lokalnih, državnih in mednarodnih tekmah. 

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo za delo-
vanje Sekcije, poleg pionirja Stanislava Pliberška, zaslužnih še veliko 
drugih ljudi. Gonilna sila trenerskega in rezultatskega dela pa je že več 

kot 20 let Rajko Malinovič, ki je s svojim odličnim strokovnim, neutrud-
nim, požrtvovalnim, strogim, pravičnim, za tekmovalce zanimivim in za 
vse sodelujoče privlačnim trenerskim delom dal večni pečat odličnosti 
v Sekciji karate. O njegovem uspešnem delu govorijo rezultati, ki jih 
je zlasti v zadnjih 10. letih dosegel s tekmovalkami in tekmovalci ŠD 
Gorica. Potrebno je poudariti tudi, da je Rajko Malinovič nekoč tudi sam 
tekmoval in osvojil naslov državnega prvaka v borbah leta 1990, ko ni 
bil več tako rosno mlad.

Največji mednarodni uspehi, za katere je zaslužen tudi Rajko Malinovič, 
v dresu slovenske reprezentance pa so jih osvojili člani ŠD Gorica - 
Sekcija karate, so:
Uroš Škarabot - evropski podprvak v borbah, EP ciper, Nikozija 2001.
Mirko Boltar - evropski podprvak v borbah, EP Azerbaijan, Baku 2012.
Patrik Šumandl - evropski podpvak v borbah, EP Azerbaijan, Baku 2012.
Kevin Žuber - peto mesto v borbah, EP Azerbaijan, Baku 2012.
Aljaž Susič - peto mesto v borbah, EP Azerbaijan, Baku 2012.
Aljaž Susič - tretje mesto v borbah, EP Turčija, Konya, 2013.
ŠD Gorica – Sekcija karate je v letih 2010, 2011 in 2012 postala pokalni 
zmagovalec v Pokalu Slovenije v karateju. Zmaga bo glede na trenutno 
stanje točkovanja za Pokal Slovenije ostala v Novi Gorici tudi v letu 
2013.

V letu 2012 je ŠD Gorica - Sekcija karate osvojila tudi prestižno in zelo 

zahtevno slovensko lovoriko: Naj 
karate klub Slovenije 2012.
ŠD Gorica – Sekcija karate igra 
tudi aktivno vlogo v Karate 
zvezi Slovenije, kjer Bruno Komac 
sodeluje kot član Izvršnega 
odbora Karate zveze Slovenije, 
hkrati pa je tudi podpredsednik 
Karate zveze Slovenije.
Sekcija karate ŠD Gorica se letno 
udeležuje približno 20 različnih 
domačih in mednarodnih tekmo-
vanj. Z vsakodnevnimi treningi, ki 
jih izvajajo v prostorih telovadnice 
Partizan na Erjavčevi ulici v Novi 
Gorici in s pridobljenimi 

 
 
 
 

izkušnjami, ki spremljajo vsak 
tekmovalni nastop, poskušajo 
svoje tekmovalno znanje vedno 
znova utrjevati in nadgrajevati.
Športno društvo Gorica od leta 
2012 vodi nekdanji dolgoletni 
predsednik Sekcije karate in dol-
goletni član Nadzornega odbora 

Karate zveze Slovenije, Zdenko 
Šibav.
člani IO Sekcije karate, ki ga vodi 
Bruno Komac so: Trener Rajko 
Malinovič, Iztok Žuber, Miran 
Šumandl in Matjaž Makarovič. 
Posebna, včasih nevidna in zelo 
pomembna gonilna sila goriškega 
karateja so starši vseh naših 
tekmovalk in tekmovalcev ter 
članic in članov. Brez te pomem-
bne trdne vezi med vodstvom 
kluba, glavnim trenerjem, starši in 
sponzorji, vsekakor ne bi uspeli 
uresničevati poslanstva, ki nam je 
zaupano.

Poslanstvo ŠD Gorica – Sekcija 
karate je širiti idejo karateja. 
Pomen in hkrati naloga karateja 
za goriško regijo in njeno okolico 
je pritegniti mlade v zdrav šport in 
rekreacijo, ki po napornih šolskih 
urah nedvomno koristi tako 
telesu kot stanju duha. S karate-

ŠPORTNO
DRUŠTVO
GORIcA
SEKcIJA KARATE

jem mladi krepijo svoje psihofizične lastnosti in sposobnosti, se učijo 
samoobvladovanja, se družijo in pridobivajo teamske veščine. Z ak-
tivnim ukvarjanjem s športom mladi niso zgolj asocialno prepuščeni 
sami sebi in negativnim vplivom ulice ter iz nje izhajajočih posledic, 
ki jih je glede na neprijetno statistiko, tako v Novi Gorici kot tudi v 
širšem slovenskem prostoru, vedno več. Treningi karateja služijo kot 
psihološko in socialno koristna rekreacija ter osnova za razvoj pozi-
tivnega tekmovalnega duha. Spodbudno je, da zanimanje za trening 
karateja med mladimi, na celotnem Goriškem, raste. 
ŠD Gorica - Sekcija karate vsako novo šolsko leto, ki je hkrati tudi 
vadbeno leto Sekcije, vpisuje nove člane. Večinoma se vpisujejo 
deklice in dečki v starosti 6 - 10 let, ni pa malo tistih, ki s pričetkom 
vadbe karateja pričnejo tudi starejši. Med njimi je tudi vedno več 
staršev mladih karateistov. celotna Sekcija danes šteje okoli 120 
članov, od tega je 33 registriranih tekmovalcev pri Karate Zvezi 
Slovenije in 10 kategoriziranih tekmovalcev pri Olimpijskem 
komiteju Slovenije.

Sekcija vsako leto ob koncu šolskega in vadbenega leta priredi 
tradicionalni piknik, ki je posvečen druženju članov 
Sekcije karate, njihovim staršem, sponzorjem, 
prijateljem in vsem ljubiteljem karateja. Ob koncu 
vsakega koledarskega leta se v Sekciji karate 
ob tradicionalnem polaganju pasov postavijo 
novi tekmovalni cilji, ki so jasni in zelo zahtevni. 
Vsakoletni cilj je obdržati in razvijati karate šport 
ter dosegati in presegati že osvojene rezultate. Vs-

ekakor je želja tudi obdržati dinamiko Sekcije in nivo, ki je bil s trdim 
delom zgrajen v preteklih letih. Ob koncu leta pa so želje usmerjene 
predvsem v nadaljevanje medsebojnega uspešnega dela, ki je ključ 
do uspeha.

Ob tej priložnosti vsem ljubiteljem karateja in še posebno vsem 
klubom, s katerimi sodelujemo in se skupaj srečujemo na tatamijih, 
želimo veliko sreče in športnih uspehov ter predvsem zdrave tek-
movalnosti v letu 2014.

RAJKO 

MALINOVIč

ŠDGORIcA ŠDGORIcA

024 025



PRVO PRAVILO V VZGOJI: »DOSLEDNOST IN 
JASNA NAVODILA«

Karate kot organizirana vadba ima v Trbovljah že več kot štiridesetletno 
tradicijo. Začetek  seže v leto 1971, ko so mladi študentje, ki so takrat 
trenirali v Ljubljani, začeli s prvimi treningi, v sedaj že porušeni telovad-
nici Športnega društva Rudar. 

Ker se je karate takrat treniral v glavnem še samo kot borilna veščina 
ter zaradi napornih treningov, so bili zelo redki tisti, ki so začeli trenirati 
karate mlajši od 15 let. Z leti je karate v veliki meri postal šport, oziroma 
veščina otrok. To se še posebno močno odraža v trboveljskem klubu, 
kjer je večina trenirajočih - otrok. V začetku 90-ih let je bila starostna 
struktura začetnikov med osem in dvanajst let. Bilo je tudi nekaj 
mlajših, vendar se je trening prilagajal prej omenjeni starostni skupini. 
V zadnjih nekaj letih se je starostna skupina začetnikov močno znižala, 
saj sedaj prevladujejo v začetnih skupinah šest, sedem ali celo pet 
letniki. 

Iz zgoraj navedenega sledi, da je potrebno vadbo in trening vedno prila-
goditi starostni strukturi in stopnji znanja in nikakor obratno.
V našem klubu smo se odločili za prakso, ki v drugih slovenskih 
klubih ni pogosta, ta pa je, da dovolimo staršem otrok, da lahko sledijo 
razvoju svojih otrok, s tem, da so prisotni tako na treningih kot izpitih 
za višje pasove. Za ta pristop smo se odločili zato, ker na takšen način 
lažje dosežemo kasnejše sodelovanje staršev s klubom, kot so npr. 
prevozi na tekmovanja in podobno. Omenjen način pa po drugi strani 
lahko prinese določene posledice in vsekakor večjo odgovornost, 
kar pa pomeni, da morajo biti tako trenerji kot vaditelji zelo pozorni in 
»tankočutni« pri delu z otroki. 

Spodaj navedena navodila so bila skozi daljše obdobje sestavljena s 
strani trenerjev v klubu. Bistvo napisanega izhaja iz dela s starostnimi 
skupinami (mlajši), ki so v pretežni meri prisotne v klubu. V primeru 
vadbe starejših ali odraslih učencev je potrebno pedagoško delo prila-
goditi specifiki te starostne skupine.

Vloga trenerja je zelo odgovorna družbena funkcija, kajti trener ne 
vpliva samo na razvoj telesnih sposobnosti in rezultate športa, temveč 
tudi na učenčevo splošno duševnost in obnašanje.
Trener mora imeti do vseh trenirajočih enako prijazen in enakopraven 
odnos, predvsem pa do otrok. Slednji zelo hitro opazijo, kdo je trenerju 
bolj pri srcu in kdo zapostavljen. Pristranski odnos do posameznika 
lahko zelo slabo vpliva na vzdušje in homogenost v skupini, saj “privi-
legirani” dobijo “krila”, si drznejo več, itd.. Tisti z občutkom zapostav-
ljenosti pa v velikih primerih kmalu prenehajo obiskovati treninge. 
Trener mora biti v času izvajanja treningov v kimonu. V primeru slabega 
počutja/bolezni je lahko oblečen tudi drugače, vendar to ne sme biti 
stalna praksa.

Naloge trenerja pred treningom:

Brez administracije tudi v športu ne gre, zato mora trener skrbeti za 
primerno vodenje le-te: pisanje  priprav, kontrola prisotnosti (pisanje 
dnevnika vadbe ali trenerskega dnevnika).
Pripravo za trening je potrebno napisati doma, si zanjo vzeti čas in 
dobro razmisliti o njeni vsebini. Priprava mora biti v skladu s sprejetim 
programom dela za skupino.
Trener mora biti zmeraj na treningu pravočasno. Zaželeno je, da pride na 
trening prvi.

VLOGA
TRENERJA

Odgovorna in družbena funkcija...

VLOGA TRENERJA je zelo 
odgovorna družbena funkcija, kajti 
trener ne vpliva samo na razvoj 
telesnih sposobnosti in rezultate 
športa, temveč tudi na učenčevo 
splošno duševnost in obnašanje.

DOSLEDNOST IN 
JASNA NAVODILA

PIŠE: Bogdan Simerl         

Trener mora imeti do 
vseh trenirajočih enako 
prijazen in enakopraven 
odnos, predvsem pa do 
otrok.

“V ZADNJIH 
NEKAJ LETIH 

SE JE STAROST-
NA SKUPINA 
ZAčETNIKOV 

MOčNO 
ZNIŽALA, SAJ 
SEDAJ PREV-
LADUJEJO V 

ZAčETNIH 
SKUPINAh 

ŠEST, SEDEM 
ALI cELO PET 

LETNIKI.”

VLOGATRENERJA
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če trener zaradi kakršnega koli razloga ugotovi, da ne bo mogel pris-
peti pravočasno, mora to obvezno sporočiti vaditelju (v višjih skupinah 
lahko tudi enemu izmed trenirajočih), za katerega meni, da ga bo 
lahko nadomeščal do njegovega prihoda in skrbel za red in varnost 
prihajajočih. V ta namen mu mora posredovati nujna navodila.
V kolikor trener zaradi neodložljivih razlogov ne more priti na trening, 
mora poskrbeti za enakovredno zamenjavo, torej trenerja, ki bo lahko 
samostojno opravil trening skupine. Tudi temu mora dati potrebne 
informacije in navodila za skupino.

Trener mora ob prihodu takoj preveriti, kdo od vadečih je že prišel 
in kakšno je stanje prostorov, ki jih trenirajoči uporabljajo. če ugoto-
vi, da je kaj narobe, si mora to zabeležiti in po možnosti ugotoviti, kdo je 
povzročitelj? O tem mora takoj, oziroma čim prej, obvestiti nadrejenega 

v klubu in lastnika objekta v katerem izvaja treninge (seveda v primeru, 
če klub ni lastnik prostorov).

Trener mora imeti od svojega prihoda pred treningom in vse do odhoda 
zadnjega trenirajočega po treningu, stalen nadzor nad vsem doga-
janjem in nad vsemi prostori, ki jih trenirajoči uporabljajo (dvorana, 
hodniki, Wc, dvorišče, itd.). Preveč razigrane otroke z opozorili umirja.
Dobro je, če trener prihajajoče opazi, jih prijazno na kratko nagovori, 
če utegne (npr. kako si, kaj je novega, zakaj se držiš tako kislo in po-
dobno), saj so predvsem mlajši veseli, če so opaženi).

Enako mora trener vedno prijazno komunicirati s starši ali drugimi ose-

bami, ki pripeljejo otroke na trening, oziroma pridejo po treningu ponje, 
seveda če je to možno in potrebno. (Npr. ko starši plačujejo članarino, 
se trener zanima, kako gre otroku. Trener jih lahko vpraša: »Ali otrok 
še rad hodi na trening, ali so včasih prisotne krize - odpor do treninga 
ali česa drugega…?«. Priporočljivo je, da trener pokomentira morebiten 

odziv staršev, predvsem, če otroku popušča zanimanje za treninge 
karateja. Starše je potrebno spodbuditi in opomniti, da je dobro, če smo 
na obeh straneh nekoliko vztrajni ter potrpežljivi, oni kot starši doma in 
mi kot trenerji, ker so krize nekaj običajnega, a da je vztrajnost tudi ena 
od vrlin, za katero otroke navajamo za kasnejše življenje).
Trener se mora pred začetkom treninga čisto na kratko posvetovati z 
asistenti o pripravi. (Potek treninga, zadolžitve posameznikov itd.)

NALOGE TRENERJA MED TRENINGOM

V času izvajanja treninga je odgovoren za celotno dogajanje v dvorani 
(trenirajoči, prisotni starši ter ostali gostje).
Pred začetkom treninga v nekaj besedah opiše vsebino ure (Primer: 
kondicija, osnove športne borbe, kata – lahko pove katero kato se bodo 

učili ali trenirali, itd.) ter stopnjo učnega procesa (učenje, utrjevanje, 
ponavljanje, tekmovanje, preverjanje znanja, itd.).
Vodi trening po predhodno izdelani pripravi. če tekom treninga zazna, 
da razpoloženje skupine zaradi različnih razlogov (največkrat so močna 
nihanja zaradi vremenskih vplivov na razpoloženja) ni v skladu s 
pričakovanjem in temu primerno pripravljeni pripravi, spremeni načrt in 
se lahko prilagodi razpoloženju.

če je v pripravi načrtoval enega ali več odmorov v točno določenem 
zaporedju, lahko tudi število teh prilagodi razpoloženju. Lahko je tudi 
obratno, kar pomeni, če so učenci polno motivirani pač ne izvede 
načrtovanega odmora ali pa ga prestavi na kasnejši čas, ko se pojavi 
utrujenost.

Nikoli ne postavlja rekvizitov ali aktivno prenaša telovadno orodje. 
Stoji na mestu kjer ima pregled nad vsemi in usmerja tiste, ki orodje ali 
rekvizite prenašajo. Vedno naj izbere primerno število otrok, glede na 
velikost in težo orodja ali rekvizita, ki ga prinesejo.
Ves čas treninga se postavlja tako, da ima vedno in v vsakem trenutku 
vse učence v vidnem polju. To je še posebno pomembno pri treningu 
športnih borb.

Poskrbi, da je vedno in v vsakem trenutku poskrbljeno za varovanje ne-
varnih predmetov (štrleči ostri ali topi predmeti) v katere se lahko otroci 
zaletijo tekom izvajanja treninga.

če je trening naporen naj v zaključnem delu poskrbi za raztezanje ali 
sproščanje.

Na zaključku opravi učencem kratko analizo treninga.
Na koncu treninga (lahko tudi pred - po lastni presoji) informira 
trenirajoče o pomembnih klubskih dogodkih. Informacije vezane na 
tekmovanja (Kdaj tekmovanje bo, kje bo, kdo se ga bo udeležil, itd., po 
tekmovanju pa o doseženih rezultatih.) Trener naj otoke vedno opomni, 
kdaj je naslednji trening, pove naj jim tudi druge morebitne zanimivosti 
(npr. kje kaj piše o karateju, kdaj bo kakšno poročanje na radiu, če bo 
kakšna oddaja na TV, itd.).

NALOGE TRENERJA PO TRENINGU:
Po končanem treningu skupaj z vaditelji na kratko ugotovi, kako je 

trening uspel, katere so bile dobre in katere slabe strani in si to zabeleži. 
Zabeleži si tudi morebitne posebne dogodke (npr. če se je kaj zlomilo 
ali razbilo). 
Skupaj z vaditelji mora skrbeti, da se učenci v čim krajšem času 
preoblečejo in zapustijo dvorano.

Trener pobere ter spravi pozabljene reči in predmete, kar pokaže na 
naslednjem treningu in poskuša najti njihove lastnike.
Trener odhaja iz dvorane vedno zadnji. Pred odhodom preveri v 
kakšnem stanju ostajajo uporabljeni prostori.

VREDNO SI JE ZAPOMNITI!

Dokazano je, da je pohvala večji motiv za delo kot graja. Tudi rezultati 
dela so ob pozitivnem pristopu boljši.
Kazenske sklece ali druge kazenske naloge izključite iz vašega reper-
toarja vaditeljskega in trenerskega dela.
Ljudje, predvsem otroci so čustvena bitja. Vsakdo želi biti opažen, zato 
si prav vsak, ki pride na trening v telovadnico zasluži biti opažen. Trener 
ali vaditelj mora vsakemu vadečemu posvetiti vsaj del pozornosti (pri-
jazen nasmeh, nekaj besed ali stavkov, predvsem pa pomoč pri vadbi 
– popravljanje napak ali individualno posvečanje in usmerjanje). 
Nikoli se ne sme grabiti in vleči otroke za roke ali ramena, jih na silo 
prestavljati na drugo mesto ali kakorkoli z njimi fizično obračunavati!  

Zbrano skupaj s klubskimi trenerji v obdobju 1987 – 2013

DOKAZANO JE, DA JE POHVALA 
VEčJI MOTIV ZA DELO KOT 
GRAJA. TUDI REZULTATI DELA 
SO OB POZITIVNEM PRISTOPU 
BOLJŠI.

TRENER MORA IMETI OD SVOJEGA 
PRIHODA PRED TRENINGOM IN VSE DO 
ODHODA ZADNJEGA TRENIRAJOčEGA 
PO TRENINGU, STALEN NADZOR NAD 
VSEM DOGAJANJEM IN NAD VSEMI 
PROSTORI.

VLOGATRENERJA VLOGATRENERJA
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“KARATE PO SVOJI STRUKTURI UVRŠčAMO 

MED INDIVIDUALNE ŠPORTE, VENDAR NARAVA 

POUčEVANJA IN PODAJANJA NOVEGA ZNANJA, 

KI SE JE UTRDILA SKOZI LETA, NEIZOGIBNO KAŽE 

LASTNOSTI KOLEKTIVNIH ŠPORTOV. ”

Naša naloga je, da 
karate predstavimo na 
pravilen način, zaradi 
katerega bodo telovadnice 
obiskovali vsi, od 
predšolskih otrok do 
upokojencev. 

KARATE
ŠPORT
OTROK

Karate se je skozi stoletja spreminjal in 
oblikoval iz krute samoobrambe, ki je služila 
zgolj za preživetje, preko prvih tekmovalnih 
pravil, do športa s katerim se pretežno ukvar-
jajo mladi ljudje. 
Vedno so se in se bodo pojavljale polemike 
ali je karate primeren za otroke. Naša naloga 
je, da karate predstavimo na pravilen način, 
zaradi katerega bodo telovadnice obiskovali 
vsi, od predšolskih otrok do upokojencev. 
Pri predstavitvi je potrebno upoštevati 
izkušnje naših mojstrov, izsledke strokovnih 
raziskav in trendov sodobne družbe. Največji 
izziv v sodobnem času je v animiranju 
otrok za gibanje, delo, trud, ki so izginili s 
pojavom in dostopnostjo multimedijske 
tehnologije, ki otroke z barvami in minimal-

nim vložkom priklene pred monitor, naj si bo 
to računalniški ali televizijski. 
Pred časom je na socialnih omrežjih krožil 
članek našega priznanega športnega 
psihologa, v katerem je bilo navedeno, da v 
kolikor starši pripeljejo otroka v klub z na-
menom, da bo postal svetovni prvak, potem 
je bolje, da ga v šport sploh ne pripeljejo. če 
pa želijo iz otroka narediti zdravo, odločno 
in samozavestno osebo potem je to pravi 
izbor. Karate je dober in primeren šport za 
otroke v splošnem, športnem in specifičnem, 
tradicionalnem smislu.
Največja prednost karateja pred večino 
drugih športov je ta, da se vadba izvaja 
enakomerno, z levo in desno polovico telesa. 
Otroci z vadbo karateja v začetnem obdobju 

najbolj izboljšajo koordinacijo, ravnotežje in 
orientacijo v prostoru. 
Z osnovnimi elementi kot je npr.  oi  tsuki v 
koraku naprej, vadimo koordinirano gibanje 
rok in nog. S preprostim mae gerijem na 
mestu vadimo ravnotežje v eno-opornem 
položaju ter z osnovno kato orientacijo v 
prostoru, kjer si najprej pomagamo z last-
nostmi dvorane (npr. namesto besede »levo« 
uporabljamo izraz »obračamo se proti let-
veniku«) kasneje pa uporabljamo vsakdanje 
izraze za spremembo smeri (leva, desna).
Karate po svoji strukturi uvrščamo med indi-
vidualne športe, vendar narava poučevanja 
in podajanja novega znanja, ki se je utrdila 
skozi leta, neizogibno kaže lastnosti kolek-
tivnih športov. 

PIŠE: Miha Kovačič        

KARATEŠPORTOTROK KARATEŠPORTOTROK

osnovne smeri gibanja, poznajo nekaj pravil in 
načeloma zdržijo brez staršev vsaj eno polno uro. 
Ker pa ne želimo zaostajati za ostalimi športi, ki 
vpisujejo vedno mlajše, se moramo tudi v karate 
športu prilagoditi temu fenomenu. V marsika-
terem karate društvu so v svoj program začeli 
uvajati program karate vrtec, kjer vpisujejo otroke 
od 4. do 6. leta starosti, kar je zelo dobrodošlo, 
vendar moramo še posebej paziti, da otrokom 
v teh letih nudimo celostni psihofizični razvoj, z 
upoštevanjem zakonitosti določene starostne 
dobe.
V prvih dveh letih naj poteka učenje karate tehnik 
posamično, zato da ne bi prihajalo do kontaktov 
med vadečimi v smislu prikaza ročnih in nožnih 
udarcev s partnerjem. Ostali deli vadbe (ogrevan-
je, zaključek), ki vsebujejo osnovne elementarne 

igre (tudi borilne igre) pa morajo biti vodeni po 
načelu varnosti, s katerim se izognemo morebit-
nim poškodbam. 
Vadba karateja dokazano izboljšuje samopodobo 
in posledično samozavest pri vseh starostnih 
skupinah, ki se odločijo za treniranje. Vsi trenerji 
imamo izkušnje z mladimi sramežljivimi začetniki, 
ki ob postopnem spoznavanju vseh lepot karateja 
postajajo samozavestne mladenke in mladeniči, 
ki se znajo postaviti za svoj prav, tako v sklopu 
vadeče skupine kot tudi v ostalih družbenih 
situacijah. 
Ne moremo mimo dejstva, da otroci radi tekmu-
jejo, vendar nihče ne želi biti zadnji. Karate šport 
ponuja možnost razvoja tekmovalne kariere, ki 
je enako zahtevna kot v ostalih bolj priznanih 
športih. V karateju je precej poudarka na tekmo-

vanju, predvsem zato, da bi čim prej našli t.i. tal-
ente za nastop na resnih tekmovanjih. Poznamo 
tekmovanja v motoričnih spretnostih, elementih, 
katah, dogovorjeni borbi in prosti borbi na klub-
skem in državnem nivoju.  
čeprav se tudi v karateju, tako v katah kot borbah, 
nevarno znižuje starostna meja, ko otroci pričnejo 
z resnimi tekmovanji, je v zadnjem času opaziti 
upadanje številčnosti najmlajših kategorij, kar 
je vsekakor pozitiven trend z vidika zdravega 
dojemanja zmag in porazov katerega so otroci 
sposobni dojeti. Ravno nasprotno pa je tekmovan-
je dobrodošlo v trenažnem procesu, saj povečuje 
angažiranost vadečih, tudi začetnikov. Najbolj 
pomembno pa je, da je v ospredju predvsem boj 
samega s seboj, kar mora trener znati doseči z 
načinom podajanja informacij in navodil. 

030 031



“VADBA KARATEJA DOKAZANO 

IZBOLJŠUJE SAMOPODOBO IN 

POSLEDIčNO SAMOZAVEST PRI 

VSEh STAROSTNIh SKUPINAh, KI SE 

ODLOčIJO ZA TRENIRANJE.. ”

“KARATE ŠPORT PONUJA MOŽNOST 

RAZVOJA TEKMOVALNE KARIERE, KI JE 

ENAKO ZAHTEVNA KOT V OSTALIH BOLJ 

PRIZNANIH ŠPORTIH.  ”

Otroke z različnimi nalogami in sredstvi 
npr. vadbo v parih, trojkah, večjih skupinah, 
obhodnimi vadbami, delom po postajah, 
itd. navajamo na sodelovanje, pomoč in 
upoštevanje pravil. 
Karate lahko trenira vsak, ne glede na 
starost. Primerna starost za učenje prvih 
korakov karateja je nekje od dopolnjenega 7. 
leta naprej, ko otroci po navadi že poznajo 
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KARATEŠPORTOTROK KARATEŠPORTOTROK

Karate je eden redkih športov, ki 
že z začetnim in končnim pozdra-
vom oz. priklonom na  treningih 
vnaša spoštovanje in disciplino v 
samo vadbo. Izboljšanje discipline 
je postal eden izmed glavnih vz-
rokov za vpisovanje otrok h vadbi 
karateja, tako da trenerji karateja 

nehote vendar s ponosom posta-
jamo pomemben del socialne 
družbe, kar moramo vsekakor 
izkoristiti v prid našega lepega 
športa in tradicije. 
Karate je zagotovo postal šport 
otrok v zadnjih 20 letih. To so 
nam omogočili sodobni pris-

topi k razvoju športne panoge. 
Zgornji argumenti govorijo v prid 
karateju, ob trenutnih razmerah 
v sodobni družbi pa lahko ob 
koncu izpostavimo še finančni 
vidik karateja, ki ostaja rela-
tivno poceni šport. Glavno vodilo 
poučevanja karateja naj ostanejo 

tradicionalne vrednote poštenosti 
in spoštovanja s prepletanjem 
modernih dognanj športne stroke. 
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Dinamične vaje ogrevanja lahko izvajamo samostojno (aktivno), v 
parih, z rekviziti, ob steni (pasivno), lahko so vodene ali pa jih izvajamo 
individualno.
Vaje se izvajajo s krožnim gibanjem rok, nog, trupa. Zasuki, predkloni, 
najpogosteje v zaporedju od glave do pete ali obratno. Pomembno je, 
da so zajeti vsi glavni sklepi organizma. Ravno tako je zelo pomembna 
natančna izvedba gibanja. Kroženje in zasuki telesa se ne izvajajo 
sunkovito in do meje gibljivosti. Potreben je nadzor nad gibom. S 
kontroliranim izvajanjem se le postopno povečuje amplituda giba in 
hitrost izvedbe. Predvsem je ta kontrola giba zelo pomembna, kadar 
se vaje izvajajo v parih. V mlajših kategorijah se zaradi večje možnosti 
poškodb delo v parih odsvetuje. Ravno tako se v tej kategoriji odsvetu-
jejo (balistične vaje) gibi z nihanji.
Nato sledijo vaje – gibi, ki so podobni ali enaki tistim gibom, ki sledijo v 
glavnem delu treninga.
Količina, ki je primerna za posamezno vajo je od 10 do 15 ponovitev.
Izvedba posameznih vaj, količina, frekvenca, metode vodenja (fron-
talno, asistenca, demonstracija, itd.) so odvisne od znanja kadra in od 
skupine. 
Raztezanje po končanem glavnem delu vadbene enote – treninga. 
Statične vaje so primerne in pomembne v zaključnem delu vadbene 
enote. Kot je že omenjeno v tem delu ni potreben dvig telesne tempera-
ture, srčnega utripa. itd. Pomembno je umirjanje organizma in raztezan-
je predvsem tistih mišičnih skupin, ki so bile med vadbo obremenjene. 
V organizmu (v mišičnih celicah) so se zaradi dela nakopičili stranski 
produkti, mišice postopno postajajo »trde«, zmanjša se amplituda 
giba, in poveča možnost poškodbe. S statičnimi vajami raztezanja v 
veliki meri pomagamo »odplakniti« stranske produkte iz celic, mišico 
pa sprostimo in zmanjšamo možnosti za zakrčenost in posledično za 
poškodbe. 

DINAMIčNE VAJE ZA RAZTEZANJE – STRETcHING.

Stretching je beseda angleškega izvora in pomeni raztezanje, natezanje 
in napenjanje. Pri izvajanju Stretchinga z izbrano mišico ali mišično 
skupino vztrajamo v določenem položaju. 

IZVEDBA:

Mišico postavimo v  sproščen začetni položaj. Nato sledi raztegovanje, 
ki mišico, zavestno in kontrolirano in sproščeno »pripelje« do končnega 
položaja. čuti se pritisk v mišici, ki postopno narašča do rahle bolečine 
– pomembna je maksimalna kontrola giba - in se izvaja do kontrolirane 
točke – s tem je vaja končana. V skrajnem položaju se zadrži od 15 
do 20 sek.  Nato mišico vrnemo v začetni položaj. Vajo tako za vsako 
izbrano mišično skupino izvajamo 3x. 
Ustrezno raztezanje je pomembno.
Z ustreznim raztezanjem dosežemo, da je telo bolj elastično, povečamo 
lahko gibljivost predvsem v tistih delih, ki so najbolj obremenjeni, 
organi so bolje prekrvavljeni in imajo tako boljši prenos snovi, tkiva so 
manj uporna, mišice pa se ne večajo. Pri vsem se telo hitreje regenerira 
– obnovi, ter najpomembnejše – poškodb je manj.
Literatura: 
Kratek pregled osnov športnega treniranja- Anton Ušaj
Fitnes dinamični sistem – Sergej Petrovič
Osebni zapiski predavanj FŠ

Za napredek in razvoj športnika je trening bistvo vseh aktivnosti, ki jih 
izvaja, vendar pa mnogokrat pozabimo na pravilno pripravo organizma 
na vadbo, ki pa je v izogib bolečin in poškodb ključnega pomena, ne 
glede na vrsto in trajanje športne aktivnosti. Enako kot treninge, mo-
ramo premišljeno in dosledno načrtovati in izvajati vaje, ki organizem 
pripravijo na vadbo, ter vaje raztezanja in sproščanja, ki se izvajajo po 
končan športni aktivnosti. 

PROBLEM S KATERIM SE SREčUJEJO TRENERJI.

Športni delavci in trenerji se ničkolikokrat srečujejo s termini treningov, 
ki so časovno omejeni, to pa »sili« trenerja, da se vadba »skoncentrira« 
na tehniko in taktiko športne panoge, kar predstavlja glavni del ure, oz. 
treninga ali motorične enote. 
Uvodni del, ki zajema ustrezno pripravo psiho fizičnega stanja organ-
izma na delo, je pogosto prepuščen vadečemu oz. skupini sami. 
Nestrokovno voden ali celo spuščeni uvodni del pa ima negativen pos-
ledice, ki jih nihče ne želi: slaba storilnost, zakrčenost, večja verjetnost 
poškodb mišic in sklepnih ovojnic, nateg mišic, raztrganine. Sčasoma 
so poškodbe (tudi trajne), lokomotornega aparata, neizbežne. 
Vse našteto pa ima močen vpliv tudi na psihično stanje športnika: upad 
koncentracije, nezainteresiranost in slaba notranja motivacija. Zaradi 
nastalih motečih dejavnikov je motena tehnika, poruši se koordinacija, 

(preciznost, ravnotežje) sledijo manjše in večje pavze, okrevanja, fizi-
oterapije z  izpadom treningov, kar pa ima za posledico slabše rezultate, 
dodaten upad motivacije in v najslabšem primeru zaključek športne 
poti. 
Zavajajoče in nevarno pa je dejstvo, da organizem dlje časa »zdrži« in 
normalno funkcionira, saj se takšne negativne transformacije organiz-
ma ne zgodijo čez noč. Tako imenovane »mikro travmice« se v daljšem 
časovnem obdobju – več let  »zahrbtno« in počasi nalagajo s treninga v 
trening.

ZAKAJ JE UVODNA VADBA KORISTNA?

cilj uvodnega dela vadbe je povišanje srčnega utripa, segrevanje mišic, 
pospešitev presnovnih procesov, pretoka krvi, ter zmanjšanja možnosti 
za poškodbe. Organizem, ki je pred naporom ustrezno in postopno 
ogret na »delovno« temperaturo, deluje na višjem nivoju storilnosti. Z 
večjim pretokom krvi prihaja v organe več kisika in hranilnih snovi, zato 
je tudi proizvodnja energije večja. Z zvišano temperaturo je ravno tako 
delovanje kemičnih procesov hitrejše. Zviša se psihična koncentracija. 
Z doslednim izvajanjem uvodnega dela nastane očitna prednost 
ogretega športnika pred ne-ogretim. 

KAKO IZVAJATI UVODNO VADBO?

Uvodni del treninga se praviloma začne z rahlim tekom. V omejenem 
prostoru se lahko tek izvaja na mestu, oziroma se prilagodi terenu, 
stopnice, hodnik, itd. 
V kolikor pa je vadba mogoča v večjem prostoru ali telovadnici se v 
uvodnem delu, predvsem pri  mlajših selekcijah, po teku izvajajo:
elementarne igre, razna lovljenja, izmenjave mest, 
štafetne igre.
Nato sledijo tako imenovane vaje ogrevanja, ki se delijo na statične in 
dinamične vaje

STATIčNE VAJE.

Za uvodni del treninga so statične vaje raztezanja neprimerne, predvs-
em pri mlajših selekcijah, ki te vaje ne razumejo in ne izvajajo pravilno 
ali pa jih izvajajo le delno! Statične vaje organizma tako ne pripravijo 
tako kvalitetno kakor to dosežemo z dinamičnimi vajami. S statičnimi 
vajami ne dvigujemo telesne temperature, ne dvigujemo srčnega 
utripa, posledično prenosa snovi, ne dosežemo višji nivo storilnosti, itd. 
Statične vaje so bolj primerne v zaključnem delu treninga.

DINAMIčNE VAJE.

PRIPRAVA ORGANIZMA
NA VADBO

Odgovorna in družbena funkcija...

STRETcHING JE BESEDA ANGLEŠKEGA 
IZVORA IN POMENI RAZTEZANJE, 
NATEZANJE IN NAPENJANJE. PRI 
IZVAJANJU STRETcHINGA Z IZBRANO 
MIŠIcO ALI MIŠIčNO SKUPINO 
VZTRAJAMO V DOLOčENEM POLOŽAJU. 

USTREZNO 
RAZTEZANJE JE 
POMEMBNO.

PIŠE:Bajec Bojan prof.

PRIPRAVA ORGANIZMANA VADBO PRIPRAVA ORGANIZMANA VADBO
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Nova sodniška kata pravila, ki so v veljavi od 
začetka letošnjega leta, so še vedno predmet 
razpravljanja in napačnih interpretacij. Zaradi 
tega je prišlo do kar nekaj diskvalifikacij, tako 
ekip kot posameznikov na uradnih medn-
arodnih tekmovanjih. Opustitev Shitei kat 
je prinesla tekmovalno raznovrstnost v prva 
kola tekmovanja, brez pikolovskega iskanja 
napak. Realna so razmišljanja o »free« kati v 
prihodnosti. V Nemčiji in Italiji lahko tekmov-
alci v bojih za medaljo izvedejo kato po svoji 
oziroma zamisli trenerja. Minimalni in maksi-
malni čas izvajanja kate in druge podrobnosti 
pa so določene z dodatnimi pravili.
Nova pravila pa so povzročila nemalo zmede 
na zadnjem Mladinskem svetovnem prven-
stvu, ki je potekalo novembra 2013. Ekipni 
kata finale je zaznamoval odlični nastop in 
Bunkai obeh ekip. Zataknilo se je pri odločitvi 
o zmagovalcu finalnega nastopa. Glavni sod-
nik na tatamiju je zapustil svoje mesto in na 
posvet sklical preostale sodnike. Pričakovanje 
odločitve o zmagovalcu je bilo dolgo in mučno 
za vse v dvorani. Sodniško debato je inter-
ventno prekinil predsednik WKF Sodniške 
komisije, saj se sodniki nikakor niso mogli 
zediniti v odločitvi. Vzrok za sodniško razpravo 
je bilo nestrinjanje, ki ga je povzročil glavni 
sodnik iz Japonske, ki je hotel diskvalificirati 
ekipo, saj sta se pred vstopom na borišče prik-
lonila le dva njena člana, namesto vsi trije.
Vsekakor je pravila potrebno spoštovati, ven-

dar razsodno in jih življenjsko uporabljati.   
V izogib podobnim nevšečnostim je KZS že 
januarja 2013 izvedel sodniški seminar in 
vse sodnike in trenerje KZS seznanili o vseh 
spremembah. Za dobro organizacijo seminarja 
in gostoljubje je znova poskrbel Karate klub 
Lovrenc na Pohorju. 
Razveseljujoče je, da je posledica novih pravil 
večja udeležba kata tekmovalcev na tek-
movanjih. Organizatorji se sedaj praviloma 
odločajo za ločene dneve tekmovalnih 
disciplin in tako je prvi dan namenjen borbam 
in naslednji samo katam. Nova razporeditev 
disciplin je olajšala delo organizatorjem in 
sodnikom, kakor tudi nastope tekmovalcem. 
Na drugi strani pa ugotavljamo, da so kumite 
tekmovalna pravila, po skoraj dveh letih, že 
dobro utečena, z vsemi svojimi prednostmi in 
primanjkljaji. Pred dvema letoma uveljavljen 
sistem, ki temelji na 100% sodelovanju med 
stranskimi sodniki, se je izkazal za dobrega in 
se je že dobro uveljavil tudi v praksi. 

MEDNARODNO SODNIŠKO 
SODELOVANJE.

Za Sodniško komisijo EKF-ja je bila zan-
imiva analiza video posnetkov iz evropskega 
članskega prvenstva v Budimpešti. Posnetki 
so potrdili že prej izrečene domneve, da se 
sodniki vse prevečkrat odločajo za izrekanje 

opominov in kazni (predvsem kategorije 2) 
in tako posledično dosojanje točk postavljajo 
na drugo mesto. člani Sodniške komisije 
EKF smo s tehnično komisijo EKF-a razprav-
ljali tudi o trajanju borb za medalje. Sedanja, 
štiriminutna finalna članska borba je po 
naših ocenah in ocenah komisije predolga, 
saj je borba sama neaktivna, neatraktivna 
in sili tekmovalce v pasivne položaje, to pa 
posledično pomeni, da je finale neprivlačen 
tudi za gledalce. Tendenca in želja je karate 
približati laikom in dvigniti popularnost omen-
jenega športa, zato se obeta sprememba, ki bo 
trajanje finalne borbe vrnila na tri minute. 
Sicer pa je karate šport morda med najbolj 
varnimi športi, saj poročila medicinskih komisij 
omenjajo zanemarljivo število poškodb s 
svetovnih in evropskih prvenstev. Tudi na 
naših tekmovanjih lahko govorimo o zanemar-
ljivem številu poškodb. Sodniki morda iz bolj 
preventivnih razlogov konzultirajo medicinsko 
osebje. 
Na nivoju WKF Sodniške komisije je beseda 
tekla tudi o zaščitni opremi. V pripravi je 
ukinitev mask za kadete, saj je praksa poka-
zala slabe plati te zaščitne opreme. Odločitev o 
opustitvi omenjene opreme, bi naj bila sprejeta 
leta 2014, na SP v Bremenu. V prihodnjem 
obdobju se glede na predloge in razprave WKF 
Sodniške komisije obetajo še nekatere druge 
spremembe, vezane na kumite pravila.  

NOVICE IZ 
SODNIŠKIH 
LOGOV

NOVA KATA PRAVILA
AVTOR: Primož Debenak

SVETOVNI POKAL V LAŠKEM

Odmevna je bila organizacija in izvedba 
Svetovnega pokala v Laškem. Številni ugledni 
gostje iz tujine so vodstvu naše zveze čestitali 
za res odlično organizacijo in že najavili svoj 
prihod prihodnje leto. Tekmovanje je privabilo 
v Laško tudi številne sodnike iz tujine, ki so 
skupaj z našimi kolegi poskrbeli za dobre 
sodniške odločitve. Sodniki KZS so se na 
Svetovnem pokalu odrekli nagradi za svojo 
delo. 

KREPITEV SODNIŠKEGA ZNANJA.

Že utečeni jesenski sodniški seminar in 
licenciranje, pred novo tekmovalno sezono, je 
potekal v septembru 2013, v Postojni. Karate 
klub Postojna se je znova izkazal kot odličen 
organizator. celodnevni seminar je privabil ve-
liko novih sodniških kandidatov in je tako skrb 
za »naraščaj« odveč. Vodja seminarja je bil g. 
Esad Bogaljević. Kata in kumite tekmovalna 
pravila je predstavil g. Mladen Kutnjak, WKF 
sodnik. Izpitno komisijo so sestavljali Esad 
Bogaljević, Ricardo Žibrat, Mladen Kutnjak in 
Ado Bogaljević. 
Za vse tiste, ki se iz opravičenih razlogov semi-
narja v Postojni niso udeležili, smo pripravili 
dodatni termin v Limbušu pri Mariboru. Ob 
zaključku izpitov smo nato napravili seznam 
licenciranih sodnikov v sezoni 2013 - 2014. Na 
njem je 58 sodnikov in od teh je 14 pripravnik-
ov, ki si bodo v tej sezoni nabirali izkušnje. 
Evropsko prvenstvo za regije in spremljajoči 
sodniški seminar z izpiti pa je letos potekal v 
Herceg Novem, v črni gori. 

Naši sodniki so na izpitih dosegli odlične 
rezultate:
1. Ricardo Žibrat je postal EKF Kata Judge B in 
Kumite Referee A
2. Darko Zarić je napredoval v EKF Kumite 
Referee A
3. Jelena Mandič je napredovala v EKF Kumite 
Referee B
4. Ado Bogaljević je napredoval v EKF Kata 
Judge A
5. Natalija Dajčman je postala nova EKF Ku-
mite Judge B sodnica 

V Guadalajari je bilo štiri dni, na 6. bojiščih ak-
tivnih okoli 250 sodnikov. V okviru svetovne-
ga prvenstva je potekal tudi sodniški kata in 
kumite seminar. Za kumite del seminarja se je 
prijavilo okoli 170 kandidatov in za kata del 75. 
Izpiti, ki so potekali po zaključku seminarja so 
bili teoretični in praktični.
Iz KZS so se seminarja, izpitov in nato tek-
movanja aktivno udeležili Mladen Kutnjak, 
Andrej cafuta in Darko Zarić. Primož Debenak 
je bil v vlogi člana Sodniške in izpitne komisije 
WKF-a. Slovenija je tudi tokrat pridobila nove 
sodniške moči:
Mladen Kutnjak je uspešno opravil kumite 
izpit in postal novi WKF Referee B.
Darko Zarić je bil uspešen v kumite in kata 
izpitu in pridobil WKF kumite Referee B in kata 
Judge naziv.

SVETOVNO PRVENSTVO VETER-
ANOV.

Svetovno prvenstvo veteranov (World 
Masters Games), ki je potekalo v Torinu, je 

minilo v dobri organizaciji in zdravi medse-
bojni tekmovalnosti. Poškodb praktično ni 
bilo. Že priletne tekmovalke in tekmovalci so 
prikazali v katah in borbah veliko borbenost 
in dobro tehnično pripravljenost. Karate, kot 
športno-tekmovalna zvrst, se tako potrjuje 
kot vseživljenjska aktivnost. Na tekmovanju 
so bili tudi tekmovalci iz Slovenije. Veseli smo 
lahko njihovih uspehov in medalj. Bili so naši 
ambasadorji med športniki s celega sveta.

DELO SDK.

Od julija letošnjega leta delo SdK KZS poteka 
v sestavi Primož Debenak (predsednik), Ri-
cardo Žibrat (član) in Esad Bogaljević (član). V 
jesenskem tekmovalnem obdobju 2013 pa je 
SdK pripravili nekoliko spremenjeno delo-
vanje. Vsa obvestila in informacije namenjena 
sodnikom se preusmerjajo preko sekretariata 
zveze. Sodniki, vključno z rezervami, so že 
vnaprej obveščeni o delegiranju na tekme. 
Pri gostovanju sodnikov iz tujine je potrebna 
soglasnost njihove zveze in prav tako pri naših 
sodnikih za tekmovanja v tujini. Vabila na 
sojenja našim sodnikom v tujini so že običajna 
dobra praksa. Že drugo leto zapovrstjo pa naši 
sodniki sodijo tudi na državnih prvenstvih 
Karate zveze Avstrija.

NOVIcE IZ SODNIŠKIH LOGOV NOVIcE IZ SODNIŠKIH LOGOV

Sekretar WKF in EKF 
Sodniške komisije g. 
Javier Escalante (levo), 
predsednik sodniške 
komisije EKF, Primož 
Debenak (desno))

v sredini predsednik WKF in EKF 
g. Antonio Espinos, predsednik 
Sodniške komisije WKF 
g. Roland Lowinger (levo), 
predsednik sodniške komisije EKF, 
Primož Debenak (desno).
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