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UVODNIK

Spoštovane bralke in bralci!

Nova številka revije, ki je pred nami, je kot 

običajno tudi priložnost, da se ozremo na 

nedavno minulo obdobje.  Revija bo 

objavljena tudi na naših spletnih straneh 

in tako dostopna naj- širšemu krogu 

zainteresiranih bralcev.

Za nas in karate verjetno najpo- 

membnejše dogajanje v preteklem letu 

so bile Evropske igre v Bakuju, kjer je 

karate dobil mesto in priznanje, ki si ga 

po razširjenosti in popularnosti tudi 

zasluži. V Bakuju je bil eden redkih 

športov, ki ni na rednem programu 

olimpijskih iger, in je bil uvrščen na 

program evropskih iger podobno, kot je 

redno uvrščen na program sredozemskih 

iger.

Na velikih tekmovanjih nas je v 

preteklem letu z medaljo razveselila 

samo Kati Florjančič, ŠD Gorica, z 2. 

mestom na evropskem prvenstvu v 

kategoriji U21-športne borbe do 61kg. 

Kljub manjšemu številu medalj ne sme-     

mo pozabiti na  ostale vrhunske rezulta- 

te: 5. mesto Tjaše Ristič, KK Kranj na 

članskem EP v Istanbulu in 5. mesto Kaje 

Budić, KK Kolektor Idrija na SP v Džakarti. 

Seveda je bil eden od osnovnih tekmo- 

valnih ciljev v preteklem obdobju uvr- 

stitev na EI v Bakuju. To je z rezultatom na 

EP uspelo Tjaši Ristič, ki je na EI dosegla 

še en vrhunski rezultat, to je 4. mesto.

Tu so seveda našteti samo rezultati na 

največjih tekmovanjih. Naši tekmovalci 

so dosegli še kopico drugih odličnih 

rezultatov na močnih Karate 1 tekmo- 

vanjih, balkanskih prvenstvih in drugih 

mednarodnih turnirjih.

Ob tej priložnosti poleg čestitk tekmoval-

cem tudi čestitke vsem klubskim trener-

jem, vodstvom njihovih klubov ter 

staršem za razumevanje in pomoč pri 

delu reprezentanc. 

Da se nam ni bati za svetlo prihodnost 

naših tekmovalcev, kažejo tudi rezultati 

na Karate 1 svetovnem pokalu za mlade 

v Umagu; tam so naši mladi upi osvojili 

deset medalj.

V preteklem obdobju smo na področju 

meritev, testiranja in svetovanja 

vzpostavili sodelovanje s prof. dr. Nejcem 

Šarabonom in podjetjem S2P. Smatram, 

da je takšno sodelovanje eden od pogo-

jev, da sledimo hitremu razvoju karate 

športa v svetu.

Zaradi evropskih iger in popolnoma 

spremenjenega tekmovalnega koledarja 

v pomladnem delu smo se v letu 2015 

odpovedali organizaciji tekmovanja za 

Karate 1 svetovni pokal. Tekmovanje 

bomo znova organizirali v marcu 2016. 

Prvič ga bomo združili s seminarjem in 

testiranjem, za to pričakujemo še velik 

odziv.

Kot verjetno že vsi veste, je japonski 

olimpijski komite predlagal, da se v 

program olimpijskih iger Tokyo 2020 

uvrsti tudi karate. 

Tako v mislih in željah za prihodnost 

seveda ne moremo mimo nestrpnega 

pričakovanja  potrditve tega predloga na 

kongresu MOK v avgustu 2016. Potrditev 

bi vsekakor pomenila tako priznanje za 

delo v preteklosti kot veliko spodbudo 

vsem za delo v prihodnje.

Športni pozdrav!
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Dr. Igor Zelinka, predsednik KZS

SLOVENSKI KARATE Matjaž Končina  |  urednik                         Saša Đorđevič  |  oblikovanje          

glasilo izdaja Karate zveza Slovenije, Opekarna 28b, 1420 Trbovlje
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Izdajo te publikacije je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

reprezentanca na mednarodnem karate kampu v Tschaggunsu 2015 (foto mkoncina)



kazalo
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uvodnik

Igor Zelinka

državna prvenstva (statistika)

 prvenstvo do 21 let državno prvenstvo za  

    osebe s posebnimi potrebami         

balkanska prvenstva v letu 2015
Bogdan Simerl

slovenski karateisti so uspešni tudi v letu 2015
Bogdan Simerl

Tjaša ristič na 1. evropskih igrah v Bakuju
Bogdan Simerl

mladi upi se predstavijo

40 let karate kluba Žalec
Silevester Marič

karate za osebe z motnjo v duševnem razvoju
Špela Štefe

učinkovitost karate udarca
Jernej Čufer, Almin Gorinjac, Aleksander Kelšin

karate vrtec
Špela Vovko

 

specialni testi uspešnosti v športnem karateju
Sebastjan Budhina

pomen in prednost telesne priprave karateistov 
Vesna Bezgovšek, Marina Dobnik

10 najpomembnejših lastnost trenerja borilnih športov
Ines Švarc

projekt znanost v prakso - športna diagnostika v karateju 
Matjaž Končina 
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DRŽAVNA PRVENSTVA 2015 

državna prvenstva
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-60kg (0)

-67kg (6)

1. mesto    RAILIĆ Mladen  DBV PIRAN

2. mesto    KANTUŽER Sebastian KK NESTOR

3. mesto    GORENC Denis  KK HRASTNIK

3. mesto    GORINŠEK Jure  SHOT. KK OPLOTNICA

-75kg (7)

1. mesto    MARIČ Rem      SHOT. KK GROSUPLJE

2. mesto    OTRIN Teo        ŠD GORICA

3. mesto    TUBIČ Goran       DBV PIRAN

3. mesto    BERTONCELJ Nejc   KK MAW. POSTOJNA

-84kg (3)

1. mesto    MARKAČ Juš  KK SELNICA OB DRAVI

2. mesto    MATIJEVIĆ Matija KK LJUBLJANA

3. mesto    ŠUMANDL Patrik ŠD GORICA

+84kg (6)

1. mesto    BUDIHNA Sebastjan KK LJUBLJANA

2. mesto    TABAKOVIĆ Omer KK TIGER VELENJE

3. mesto    DEBERŠEK Luka  KK POLZELA

3. mesto    JAHIĆ Haris  ŠD GORICA

-50kg (2)

1. mesto    PUŠČENIK Lara  KK KRANJ

2. mesto    ČATAKOVIĆ Dijana KK KOLEKTOR IDRIJA

-55kg (4)

1. mesto    HERCOG Maja  KK RADVANJE

2. mesto    PLANINC Petra  KK BREŽICE

3. mesto    GODNIČ Anja  KK KRANJ

3. mesto    FAZLIČ Sabina  KK TRBOVLJE

-61kg (3)

1. mesto    RISTIČ Tjaša  KK KRANJ

2. mesto    FLORJANČIČ Kati ŠD GORICA

3. mesto    ZIDARIČ Špela  KK RADVANJE

-68kg (3)

1. mesto    PUŠNIK Lina  KK NESTOR

2. mesto    ŠUBIC Eva  KK KRANJ

3. mesto    CUNK Neja  KK KRANJ

+68kg (5)

1. mesto    BUDIČ Kaja      KK KOLEKTOR IDRIJA

2. mesto    VRBNJAK Tanja      TVD PART. LJUTOMER

3. mesto    LUTAR Vesna      KK BRANIK MARIBOR

3. mesto    MOTNIKAR Meta   KK VIRTUS DUPLICA 

kate M (12) 

1. mesto    KLANEČEK Aljaž   KK EMONA 

2. mesto    PLAZAR Klemen  KK ŽALEC 

3. mesto    POKRIVAČ Aleš   TVD PART. LJUTOMER 

3. mesto    DAJČMAN Tadej  KK LOV. NA POHORJU

 

kate Ž (12) 

1. mesto    SIMONIČ Maša   KK KOV. MARIBOR 

2. mesto    BROVČ Monika   KK MON chi 

3. mesto    MUSIČ Alena   KK VELENJE 

3. mesto    BUKOVINSKI Patricija  KK TRBOVLJE

Kate veterani do 50 let (2) 

1. mesto    MAUKO Boris   SHOT. KK G. RADGONA 

2. mesto    RUKŠE Mihael  KK KRKA ŠENTJERNEJ 

Kate veterani nad 50 let (10) 

1. mesto    HORVAT Albin   KK PESNICA 

2. mesto    KAFADAR Franjo  KK ZMAJ LJUBLJANA 

3. mesto    MUSTAFIČ Džemal  KK VRHNIKA 

3. mesto    BAHOR Igor   KK VELENJE

 

Kate veteranke do 50 let (6) 

1. mesto    GOLAČ Šefka   KK RUDAR VELENJE 

2. mesto    KENDA Natalija   KK VELENJE 

3. mesto    PETENČIČ Mateja  KK BREŽICE 

3. mesto    GALIČ Metka   KK BREŽICE 

V soboto, 10. 1. 2015, je Karate zveze Slovenije v športni dvorani ŠCV Velenje v sodelovanju s tehničnim organizatorjem Karate 

klubom Velenje organizirala v  Državno prvenstvo za člane in veterane ter predstavitev športa za osebe z posebnimi potrebami. 

državno prvenstvo za člane in članice, ekipno državno prvenstvo, državno prvenstvo do 

21 let ter državno prvenstvo za osebe s posebnimi potrebami.



BŽ-16(Borbe-kadetinje) (3)

1. mesto    KK LJUBLJANA 1  KK LJUBLJANA

2. mesto    KK NESTOR 1  KK NESTOR

3. mesto    KK ŽALEC 1  KK ŽALEC

BŽ-18(Borbe-mladinke) (2)

1. mesto    KK NESTOR 1  KK NESTOR

2. mesto    KK HRASTNIK 1  KK HRASTNIK

BŽ-21(Borbe-ml.članice) (1)

1. mesto    KK KRANJ 1  KK KRANJ

BŽ(Borbe-članice) (2)

1. mesto    KK KRANJ 1  KK KRANJ

2. mesto    KK KOLEKTOR IDRIJA 1 KK KOLEKTOR IDRIJA

BM-U12(Borbe-dečki) (12)

1. mesto    KK TRBOVLJE 1  KK TRBOVLJE

2. mesto    KK ŽALEC 1  KK ŽALEC

3. mesto    KK BREŽICE 1  KK BREŽICE

3. mesto    ŠD GORICA 1  ŠD GORICA

BM-U14(Borbe-ml.kadeti) (9)

1. mesto    KK KRANJ 1  KK KRANJ

2. mesto    ŠD GORICA 1  ŠD GORICA

3. mesto    KK LJUBLJANA 1  KK LJUBLJANA

3. mesto    KK POSTOJNA 1  KK POSTOJNA

BM-U16(Borbe-kadeti) (11)

1. mesto    KK SHOT. KRANJ 1 KK SHOT. KRANJ

2. mesto    KK TRBOVLJE 1  KK TRBOVLJE

3. mesto    KK ŽALEC 1  KK ŽALEC

3. mesto    KK NESTOR 1  KK NESTOR

BM-U18(Borbe-mladinci) (4)

1. mesto    DBV PIRAN 1  DBV PIRAN

2. mesto    KK ROG. SLATINA 1 KK ROG. SLATINA

3. mesto   KK TRBOVLJE 1  KK TRBOVLJE

BM-U21(Borbe-ml.člani) (1)

1. mesto    KK POLZELA 1    KK POLZELA

BM(Borbe-člani) (5)

1. mesto    KK LJUBLJANA 1  KK LJUBLJANA

2. mesto    KK SELNICA OB DRAVI 1 KK SELNICA OB DRAVI

3. mesto    KK POLZELA 1  KK POLZELA

3. mesto    ŠD GORICA 1  ŠD GORICA

BŽ-12(Borbe-deklice) (6)

1. mesto    KK RUDAR VELENJE 1 KK RUDAR VELENJE

2. mesto    KK MAW. POSTOJNA 1 KK MAW. POSTOJNA

3. mesto    KK KRANJ 1  KK KRANJ

3. mesto    KK ŽALEC 1  KK ŽALEC

BŽ-14(Borbe-ml.kadetinje) (4)

1. mesto    ŠD GORICA 1  ŠD GORICA

2. mesto    KK ROG. SLATINA 1 KK ROG. SLATINA

3. mesto    KK POLZELA 1  KK POLZELA

3. mesto    KK KRANJ 1  KK KRANJ 

KM-U8(Kate-najmlajši) (3) 

1. mesto    SHOT. KK OPLOTNICA 1  SHOT. KK OPLOTNICA 

2. mesto    KK CERKNICA 1   KK CERKNICA 

3. mesto    KK POSTOJNA 1   KK POSTOJNA 

KM-U10(Kate-malčki) (5) 

1. mesto    KK VELENJE 1   KK VELENJE 

2. mesto    KK SHOT. VELENJE 1  KK SHOT. VELENJE 

3. mesto    KK TRBOVLJE 1   KK TRBOVLJE 

3. mesto    SHOT. KK OPLOTNICA 1  SHOT. KK OPLOTNICA 

KM-U12(Kate-dečki) (11) 

1. mesto    KK SHOT. VELENJE 1   KK SHOT. VELENJE 

2. mesto    KK KRANJ 1   KK KRANJ 

3. mesto    KK CERKNICA 1   KK CERKNICA 

3. mesto    ŠD GORICA 1   ŠD GORICA 

KM-U14(Kate-ml.kadeti) (5) 

1. mesto    SHOT. KK G.RADGONA 1  SHOT. KK G.RADGONA 

2. mesto    SHOT. KK G.RADGONA 2  SHOT. KK G.RADGONA 

3. mesto    KK TRBOVLJE 1   KK TRBOVLJE 

3. mesto    KK POSTOJNA 1   KK POSTOJNA 

KM-U16(Kate-kadeti) (5) 

1. mesto    KK RADVANJE 1   KK RADVANJE 

2. mesto    KK KRANJ 1   KK KRANJ 

3. mesto    KK L. NA POHORJU 1  KK L. NA POHORJU 

3. mesto    KK TRBOVLJE 1   KK TRBOVLJE 

KM-U18(Kate-mladinci) (3) 

1. mesto    KK RUDAR VELENJE 1  KK RUDAR VELENJE 

2. mesto    KK MURSKA SOBOTA 1  KK MURSKA SOBOTA 

3. mesto    KK TRBOVLJE 1   KK TRBOVLJE 

Karate zveza Slovenije je pomočjo tehničnega organizatorja Karate kluba Polzela v nedeljo, 7. junija, organizirala Državno                  

prvenstvo v ekipnih katah in ekipnih borbah za vse starostne kategorije. Tekmovanje je potekalo v športni dvorani na Polzeli. 

državna prvenstva
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KM(Kate-člani) (3) 

1. mesto    KK L. NA POHORJU 1  KK L. NA POHORJU 

2. mesto    KK RUDAR VELENJE 1  KK RUDAR VELENJE 

3. mesto    KK POLZELA 1   KK POLZELA 

KŽ-U8(Kate-najmlajše) (2) 

1. mesto    KK BREŽICE 1   KK BREŽICE 

2. mesto    KK CERKNICA 1   KK CERKNICA

 

KŽ-U10(Kate-malčice) (3) 

1. mesto    KK RUDAR VELENJE 1  KK RUDAR VELENJE 

2. mesto    SHOT. KK OPLOTNICA 1  SHOT. KK OPLOTNICA 

3. mesto    KK POSTOJNA 1   KK POSTOJNA

 

KŽ-U12(Kate-deklice) (7) 

1. mesto    KK RUDAR VELENJE 1  KK RUDAR VELENJE 

2. mesto    KK MAW. POSTOJNA 1  KK MAW. POSTOJNA 

3. mesto    KK POSTOJNA 1   KK POSTOJNA 

3. mesto    KK KRANJ 2   KK KRANJ 

državna prvenstva

8

KŽ-U14(Kate-ml.kadetinje) (6) 

1. mesto    ŠD GORICA 1   ŠD GORICA 

2. mesto    KK TIGER VELENJE 1  KK TIGER VELENJE 

3. mesto    SHOT. KK POSTOJNA 1  SHOT. KK POSTOJNA

 KŽ-U16(Kate-kadetinje) (7) 

1. mesto    KK SHOT. VELENJE 1  KK SHOTOKAN VELENJE 

2. mesto    KK BREŽICE 1   KK BREŽICE 

3. mesto    TKK S. SAMURAI KOPER 1  TKK S. SAMURAI KOPER 

3. mesto    KK RADVANJE 1   KK RADVANJE 

KŽ-U18(Kate-mladinke) (4) 

1. mesto    KK NESTOR 1   KK NESTOR 

2. mesto    KK KOV. MARIBOR 1  KK KOVINAR MARIBOR 

3. mesto    KK VELENJE 1   KK VELENJE 

KŽ(Kate-članice) (1) 

1. mesto    KK KOV. MARIBOR 1  KK KOVINAR MARIBOR

DP za člane in članice_člani +84 kg (arhiv KZS) DP za člane in članice_članice -68 kg (arhiv KZS)



V soboto, 28. 11. 2015, je Karate zveza Slovenije v sodelovanju s tehničnim organizatorjem Karate klub Kozjansko in Obsotelje 

organizirala Državno prvenstvo do 21 let v katah in borbah za posameznike. V okviru prvenstva je bilo prvič izvedeno tudi 

državno prvenstvo za osebe s posebnimi potrebami. Tekmovanje je bilo več kot vzorno organizirano v Športni dvorani 

Podčetrtek. 

Kate malčice (21) 

1. mesto    DRAGIĆ Lana   KK RUDAR VELENJE 

2. mesto    HLIŠČ Lana   KK RUDAR VELENJE 

3. mesto    KANDUT Zoja   KK RUDAR VELENJE 

3. mesto    KOLANDER EVA   KK TRBOVLJE 

Kate deklice (21) 

1. mesto    NADIŽAR Lana Tisa  KK KRANJ 

2. mesto    REPIČ Jerca   KK KRANJ 

3. mesto    OMIĆ Saura   KK RUDAR VELENJE 

3. mesto    NOVAK Sara   KK RUDAR VELENJE 

Kate ml. kadetinje (12) 

1. mesto    GANZITTI Nia   SHOT. KK OPLOTNICA 

2. mesto    ČESKO Kaja   KK VELENJE 

3. mesto    LIŠINOVIĆ Sara   SHOT. KK POSTOJNA 

3. mesto    BOŽJAK Laura   KK TRBOVLJE 

Kate kadetinje (13) 

1. mesto    PISANEC-M. Špela  KK SHOT. VELENJE 

2. mesto    ČATER Tina   KK SHOT. VELENJE 

3. mesto    MUHAREMOVIĆ Šuhra  KK TIGER VELENJE 

3. mesto    ELEHAR Patricija  KK SHOT. KRANJ

 

Kate mladinke (5) 

1. mesto    SIMONIČ Maša   KK KOVINAR MARIBOR 

2. mesto    URLEB Ana  KK L. NA POHORJU 

3. mesto    CESAR Anina  KK VELENJE 

3. mesto    HANKIĆ Adelisa   KK TIGER VELENJE 

Kate ml. članice (4) 

1. mesto    GALIČ Nastja  KK BREŽICE 

2. mesto    MUSIČ Alena   KK VELENJE 

3. mesto    KRAŠOVEC Urška  ŠD DINAMIK CELJE 

3. mesto    STISOVIČ Katja   ŠD DINAMIK CELJE 

Kate najmlajši (6) 

1. mesto    KISELJAK Luka   KK MON chi 

2. mesto    CICVARIĆ Luka  KK BREŽICE 

3. mesto    CUGMAS L. Anže SHOT. KK OPLOTNICA 

3. mesto    GORENŠEK Vid   SHOT. KK OPLOTNICA

 

Kate malčki (20) 

1. mesto    BELE Luka   KK KOZJANSKO 

2. mesto    MUHAREMOVIĆ Seid  KK TIGER VELENJE 

3. mesto    ČEH Aleš   SHOT. KK GROSUPLJE 

3. mesto    GANZITTI Noah   SHOT. KK OPLOTNICA

 Kate dečki (17) 

1. mesto    MOČNIK Timi  KK KOVINAR MARIBOR 

2. mesto    MORI Nik   KK SELNICA OB DRAVI 

3. mesto    MARKULJEVIČ Marko  KK TRBOVLJE 

3. mesto    GAJŠEK Aljaž   KK SHOT. VELENJE

 

Kate ml. kadeti (22) 

1. mesto    HUDALES Tomaž KK SHOT. VELENJE 

2. mesto    KERŠIČ A. Žan   KK KRANJ 

3. mesto    KLEMENČIČ Kristjan  SHOT. KK G.RADGONA 

3. mesto    KLOBASA Blaž  SHOT. KK G.RADGONA

 

Kate kadeti (9) 

1. mesto    HARTLBor   KK KOZJANSKO 

2. mesto    BREZOČNIK Jan   KK L. NA POHORJU 

3. mesto    KANDUT Sašo  KK RUDAR VELENJE 

3. mesto    HARTL Jan   KK KOZJANSKO 

Kate mladinci (5) 

1. mesto    KLOBASA David   SHOT. KK G.RADGONA 

2. mesto    JOKSIMOVIČ Stefan  KK TRBOVLJE 

3. mesto    TALER Jaka   SHOTOKAN KK BOHINJ 

3. mesto    FELLE Matevž   KK MISLINJA 

Kate ml. člani (4) 

1. mesto    KLANEČEK Aljaž   KK EMONA 

2. mesto    DAJČMAN Tadej  KK L. NA POHORJU 

3. mesto    PEČNIK Gašper   KK TIGER VELENJE 

3. mesto    RITLOP Rok   KK RADVANJE 

Deklice -40kg (11) 

1. mesto     MAGAJNA Maša  KK MAW. POSTOJNA 

2. mesto     EFERL Sara   KK SELNICA OB DRAVI 

3. mesto     PETAN Ela   KK BREŽICE 

3. mesto     GOLAČ Ajda   KK RUDAR VELENJE

 

Deklice +40kg (5) 

1. mesto    UJAGIĆ Larisa   KK MAW. POSTOJNA 

2. mesto    LIKAR Alja   KK MAW. POSTOJNA 

3. mesto    OGRIZEK Trina   KK KRANJ 

3. mesto    MEKIČ Kiara   SHOT. KK GROSUPLJE 

Ml. kadetinje -45kg (4) 

1. mesto    DEBELJAK Hana   SHOT. KK GROSUPLJE 

2. mesto    ĐAKOVIĆ Lara   KK MAW. POSTOJNA 

3. mesto    LESJAK Nika   KK SHO-KAN APAČE 

3. mesto    BERGANT Laura   KK POLZELA 

državna prvenstva
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Ml. kadetinje -50kg (10) 

1. mesto    POTISK Laura   KK ROGAŠKA SLATINA 

2. mesto    JURINEC EvaA   KK RADENCI SHOTOKAN 

3. mesto    REBOLJ Manca   KK KRANJ 

3. mesto    LIŠINOVIĆ Sara   SHOT. KK POSTOJNA 

Ml. kadetinje +50kg (6) 

1. mesto    HABJAN Nuša   KK POSTOJNA 

2. mesto    ŽERJAV Nuša   KK POLZELA 

3. mesto    ŠUŠTERŠIČ Kalina  SHOT. KK GROSUPLJE 

3. mesto    KVAS Tjaša   DK CELJE 

Kadetinje -47kg (0)

 

Kadetinje -54kg (5) 

1. mesto    HABERL Urša   KK HRASTNIK 

2. mesto    BELEHAR Patricija  KK SHOTOKAN KRANJ 

3. mesto    AGARINEC Anika  KK POLZELA 

3. mesto    ŠIREC Ema   KK RADVANJE 

Kadetinje +54kg (4) 

1. mesto    HOČEVAR Iris   KK ŽALEC 

2. mesto    LUBAJNŠEK Lina  KK RADVANJE 

3. mesto    KERŠIČ A. Ajda   KK KRANJ 

3. mesto    JERIHA KATJA   KK LJUBLJANA 

Mladinke -48kg (0) 

Mladinke -53kg (3) 

1. mesto    Haberl Barbara   KK HRASTNIK 

2. mesto    KURBEGOVIĆ Ajla  KK LJUBLJANA 

3. mesto    ZUPANČIČ Nina  KK BREŽICE 

Mladinke -59kg (3) 

1. mesto    KOVAČEC G. Ema  KK NESTOR 

2. mesto    ZAJC Petra   KK KOLEKTOR IDRIJA 

3. mesto    ZEČIRI Fiona   KK MURSKA SOBOTA 

Mladinke +59kg (5) 

1. mesto    STANKO Sara   SHOT. KK GROSUPLJE 

2. mesto    SMILJAN Kiti   KK NESTOR 

3. mesto    PUČKO Lara   KK RADVANJE 

3. mesto    OMERZO Kaja   KK BREŽICE 

Ml. članice -50kg (3) 

1. mesto    ČATAKOVIĆ Dijana  KK KOLEKTOR IDRIJA 

2. mesto    PUŠČENIK Lara   KK KRANJ 

3. mesto    STISOVIČ Katja   ŠD DINAMIK CELJE 

Ml. članice -55kg (2) 

1. mesto    ŠUBIC Eva   KK KRANJ 

2. mesto    GODNIČ Saša   KK KRANJ

 

Ml. članice -61kg (3) 

1. mesto    FLORJANČIČ Kati  ŠD GORICA 

2. mesto    STEGEL Tina   KK POSTOJNA 

3. mesto    ZIDARIČ Špela   RADVANJE

 

Dečki -35kg (9) 

1. mesto    SUŠA Žiga   KK BREŽICE 

2. mesto    ISAKOVIČ Kenan  KK TRBOVLJE 

3. mesto    LAVRIČ D. Matija  KK BREŽICE 

3. mesto    ARSENIĆ Petar   KK POSTOJNA

 

Dečki -40kg (8) 

1. mesto    KOLŠEK Maj   KK ŽALEC 

2. mesto    MARKULJEVIČ Marko  KK TRBOVLJE 

3. mesto    RADIĆ Luka   ŠD GORICA 

3. mesto    KRANJC Aanže   KK CERKNICA

 

Dečki -45kg (5) 

1. mesto    ABRAMOVIĆ Igor  ŠD GORICA 

2. mesto    MEDVED Maks   KK ŽALEC 

3. mesto    VIRANT Gregor   KK KOZJANSKO 

3. mesto    ROGELŠEK Aljaž   SHOT. VELENJE

 

Dečki +45kg (5) 

1. mesto    JORDAN Timotej  KK KOZJANSKO 

2. mesto    ZVER Niko   KK MURSKA SOBOTA 

3. mesto    MARKULJEVIČ Uroš  KK TRBOVLJE 

3. mesto    LLESNIKA Ž. Luka  KK KOZJANSKO

 

Ml. kadeti -40kg (8) 

1. mesto    PLEVNIK Gal   KK KRANJ 

2. mesto    BAŠIČ F. Mai   KK POLZELA 

3. mesto    SKOTNIK Nejc   KK RADENCI SHOT. 

3. mesto    ČEBULAR Danaj   KK SHOT. VELENJE 

Ml. kadeti -45kg (10) 

1. mesto    TOČAKOVIĆ Nemanja  KK SHOT. VELENJE 

2. mesto    KLOBASA Blaž   SHOT. KK G.RADGONA 

3. mesto    ADAMIČ Timon   SHOT. KK GROSUPLJE 

3. mesto    DEBELAK DejanN  KK BREŽICE

 

Ml. kadeti -50kg (4) 

1. mesto    HUDALES Tomaž  KK SHOT. VELENJE 

2. mesto    VRANIČ Nejc   KK POLZELA 

3. mesto    VALNER Tim   DK CELJE 

3. mesto    ERZNOŽNIK Drejc  KK KOLEKTOR IDRIJA

 

Ml. kadeti -55kg (4) 

1. mesto    KERŠIČ A. Žan   KK KRANJ 

2. mesto    KAROV Zoran   KK SHOTOKAN KRANJ 

3. mesto    RIZMANOVSKI Enej  KK POSTOJNA 

Ml. kadeti +55kg (11) 

1. mesto    GRIL Blaž   KK POSTOJNA 

2. mesto    LEITHNER F. Tobias SHOT. KK G.RADGONA 

3. mesto    REBOLJ Luka   KK KRANJ 

3. mesto    PAŠAGIĆ Adnan   KK POSTOJNA

državna prvenstva
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Kadeti -52kg (9) 

1. mesto    HARTL Jan   KK KOZJANSKO 

2. mesto    HALILI Adrian   KK LJUBLJANA 

3. mesto    SKOTNIK Sani   KK RADENCI SHOT. 

3. mesto    ZIDAR Domen   KK TRBOVLJE

 

Kadeti -57kg (7) 

1. mesto    OBLAK Tjaž   KK KOLEKTOR IDRIJA 

2. mesto    DVORJAK Gal   KK NESTOR 

3. mesto    STEFANOVSKI Andraž  KK POSTOJNA 

3. mesto    REPNIK Klemen   KK POLZELA

 

Kadeti -63kg (7) 

1. mesto    ZLATKOV Teodor  ŠD GORICA 

2. mesto    LAZIĆ Leon   KK LJUBLJANA 

3. mesto    BAJUK Benjamin  KK KOLEKTOR IDRIJA 

3. mesto    DVORJAK Tim   KK NESTOR

 

Kadeti -70kg (7) 

1. mesto    JAGODIC Kristjan  KK SHOT. KRANJ 

2. mesto    BURLAK Timotej  KK RADVANJE 

3. mesto    KACIN Aljaž   ŠD GORICA 

3. mesto    ŠTULAR Rok   KK KRANJ

 

Kadeti +70kg (6) 

1. mesto    KOLANDER Tadej  KK TRBOVLJE 

2. mesto    GRIVEC Luka   KK TRBOVLJE 

3. mesto    ČRNILEC K. Žiga   KK KRANJ 

3. mesto    KOCET Niko   KK MURSKA SOBOTA

 

Mladinci -55kg (1) 

1. mesto    MAJDIČ Domen  KK TRBOVLJE

 

Mladinci -61kg (4) 

1. mesto    PRIMOŽIČ Tit   KK KOLEKTOR IDRIJA 

2. mesto    ŽGANK Matej   KK NESTOR 

3. mesto    KVAS Luka   DK CELJE 

3. mesto    NOVAK Rok   KD LOČE 

Mladinci -68kg (6) 

1. mesto    BUDIN Boštjan   DBV PIRAN 

2. mesto    FERLIN Luka   KK TRBOVLJE 

3. mesto    ŠKRABLIN Patrik   KK ROG. SLATINA 

3. mesto    KORITNIK Jernej   KK ROG. SLATINA

 

Mladinci -76kg (3) 

1. mesto    JOKSIMOVIČ Stefan  KK TRBOVLJE 

2. mesto    Klemenčič Simon  SHOT. KK BOHINJ 

3. mesto    BABIČ Živojin   KK TRBOVLJE

 

Mladinci +76kg (4) 

1. mesto    TUBIČ Igor   DBV PIRAN 

2. mesto    HRIBAR Simon   KK BREŽICE 

3. mesto    KAJTNA Tilen   KK NESTOR 

3. mesto    Bera Marko   KK BRA. MARIBOR

 Ml. člani -60kg (1) 

1. mesto    HRIBOVŠEK Blaž   KK TRBOVLJE

 

Ml. člani -67kg (4) 

1. mesto    Gorenc Denis   KK HRASTNIK 

2. mesto    NOVAK FranciI   KK KRANJ 

3. mesto    PREDALIČ Jaka   KK ZMAJ LJUBLJANA 

3. mesto    KOLTAJI Sebastijan  KK MURSKA SOBOTA

 

Ml. člani -75kg (7) 

1. mesto    RUŠITI Ardit   KK HRASTNIK 

2. mesto    JAGARINEC Juš   KK POLZELA 

3. mesto    TUBIČ Goran   DBV PIRAN 

3. mesto    BERTONCELJ Nejc  KK MAW.POSTOJNA

 

Ml. člani -84kg (2) 

1. mesto    ŠPANBAUER Filip  SHOT. KK G. RADGONA 

2. mesto    MEŽA Jure   KK RUDAR VELENJE 

Ml. člani +84kg (1) 

1. mesto    DEBERŠEK Luka   KK POLZELA

 

Ml. članice -68kg (4) 

1. mesto    NOVAK Sara   TVD PART. LJUTOMER 

2. mesto    Cenc Helena   KD LOČE 

3. mesto    CUNK Neja   KK KRANJ 

3. mesto    RUŠNJAK Danica  KK VIRTUS DUPLICA

 

Ml. članice +68kg (4) 

1. mesto    BUDIČ Kaja  KK KOLEKTOR IDRIJA 

2. mesto    KNEZ Amadeja   KK KOZJANSKO 

3. mesto    KEREC Tamara   ŠD DINAMIK CELJE 

3. mesto    MOTNIKAR Meta  KK VIRTUS DUPLICA 

Osebe  s posebnimi potrebami - moški

1. mesto    DOBRIČ Igor  

2. mesto    SEIDIJI  Nik   

3. mesto    SOSKIĆ Filip    

3. mesto    SKUBI Filip    

Osebe  s posebnimi potrebami - ženske 

1. mesto    BEKČIČ Diandra

državna prvenstva
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Po vrsti nepravilnosti v preteklosti so leta 

2013 ustanovili novo Karate zvezo 

Balkana. Člani Karate zveze Slovenije so 

se na svoji redni letni skupščini v letu 

2014 odločili, da se včlanimo v Karate 

zvezo Balkana, ki trenutno šteje 13 članic. 

Glede na izredno močno konkurenco teh 

držav, nam omenjena tekmovanja služijo 

kot zelo dobra preizkušnja za naše 

tekmovalce.

Leta 2014 smo se udeležili dveh balkan-

skih prvenstev: od 18. do 19. oktobra 16. 

članskega prvenstva na Ohridu (v Make-

doniji) ter od 13. do 14. decembra v Sofiji 

(v Bolgariji) 15. prvenstva za kadete, 

mladince in mlajše člane. Za prve 

medalje na teh prvenstvih sta poskrbela 

Tjaša Ristić (KK Kranj) s srebrno medaljo 

ter Sebastian Kantužer (KK Nestor) z 

bronasto medaljo. Čeprav je v Sofiji 

nastopilo kar 34 slovenskih tekmovalcev, 

ni nobenemu uspelo osvojiti medalje.

Slovenski tekmovalci so se odločili, da 

bodo leta 2015 na balkanskih prvenstvih 

nastopili še bolj odločno in da bodo 

začeli osvajati tudi medalje.

17. balkansko člansko prvenstvo je letos 

potekalo od 21. do 22. februarja v Čačku v 

Srbiji. Dve osvojeni medalji iz lanskega 

prvenstva na Ohridu sta bili kar obveza in 

spodbuda, da tudi leta 2015 nadaljujemo 

z odmevnimi rezultati. Letos sta medalji 

osvojila Mladen Railić (DBV Piran) in Juš 

Markač (KK Selnica ob Dravi), oba bronasti. 

Od 29. do 31. maja je v Herceg-Novem v 

Črni gori potekalo 20. balkansko prven-

stvo za mlajše kategorije; udeležili so se 

ga najboljši tekmovalci te regije. Med 814 

tekmovalkami in tekmovalci iz enajstih 

mednarodna prvenstva
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BALKANSKA PRVENSTVA V 

LETU 2015

balkanskih držav je nastopilo tudi 37 

Slovencev, starih od 10 do 14 let. Poleg 

rednih treningov v klubih, so repre- 

zentančni kandidati opravili tudi nekaj 

skupnih treningov pod vodstvom 

reprezentančnih trenerjev. Kombinacija 

obojega in seveda prizadevnost samih 

tekmovalcev na treningih, sta pripeljali 

do tega, da smo se vsi udeleženci tega 

prvenstva na koncu skupno veselili štirih 

osvojenih medalj. Bronasto medaljo je 

osvojil Blaž Klobasa (Shotokan Karate- 

do klub Gornja Radgona). Še korak višje 

na zmagovalnem odru so na koncu stali 

Tomaž Hudales (KK Shotokan Velenje) v 

katah ter Eva Jurinec (KK Radenci) in 

Tim Valner (DK Celje) v športnih borbah. 

Na tekmovanju so nastopajoči pokazali 

res zelo visok nivo karatejskega znanja 

tako v tehničnem kot v taktičnem smislu. 

Slovenski tekmovalci sicer niso bili med 

najuspešnejšimi udeleženci prvenstva 

po številu osvojenih medalj, vendar so 

dokazali, da se lahko enakopravno kosajo 

z vso konkurenco, tudi za najvišja mesta. 

Prav vsi udeleženci vseh nastopajočih 

držav pa so se izkazali s športnim navija- 

njem v vseh treh dneh, in so zagotovo 

lahko vsi skupaj za vzgled svojim         

starejšim reprezentančnim selekcijam.

Na koncu se zahvaljujem vsem trene- 

rjem, ki so vodili in spodbujali mlade te- 

kmo valce tako na borišču kot zunaj 

njega: Branku Krambergerju, Mihi 

Kovačiču, Bojanu Skotniku, Aljažu 

Klanečku in Sebastianu Kantužerju ter 

seveda tudi ostalim klubskim trenerjem, 

ki niso bili ob svojih tekmovalcih na 

borišču, so jim pa bili v veliko pomoč in 

podporo skozi vse leto.

Od 11. do 13. decembra je v Dubrovniku 

na Hrvaškem potekalo 16. balkansko 

prvenstvo za kadete, mladince in mlajše 

člane; udeležilo katerega se ga je tudi 43 

slovenskih tekmovalcev, trdno odlo- 

čenih, da se tokrat ne vrnejo domov brez 

medalje. Na koncu so osvojili šest medalj, 

kar pomeni, da je bilo to najuspe-    

šnejše balkansko prvenstvo za slovenske 

tekmovalce. Medalje so osvojili: brona- 

ste: Tim Dvorjak (KK Nestor), Tit 

Primožič (KK Kolektor Idrija), srebrne: 

Denis Gorenc (KK Hrastnik), Nastja 

Galič (KK Brežice) ter Kati Florjančič (ŠD 

Gorica) in prvo zlato medaljo na balkan-

skih prvenstvih ekipa mlajših članic v 

športnih borbah; sestavljale so jo Kati 

Florjančič, Sara Stanko, Petra Zajc in 

Tina Stegel.

Tako so slovenski tekmovalci v letu 2015 

na treh balkanskih prvenstvih osvojili kar 

12 medalj, kar kaže, da se lahko kosajo z 

najmočnejšimi tekmeci v tem delu 

Evrope.

Bogdan Simerl, sekretar KZSBogdan Simerl, sekretar KZS
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Tudi v letu 2015 slovenski tekmovalci 

nadaljujejo z dobrimi nastopi in vidnimi 

uvrstitvami. Od 6. do 8. februarja je 

švicarski Zürich gostil najboljše mlade 

karateiste Evrope. V posamezni kategoriji 

lahko nastopa iz posamezne države 

samo en tekmovalec, tako da se na 

prvenstvu res pomerijo najboljši med 

najboljšimi. Skupno je nastopilo 955 

tekmovalk in tekmovalcev iz 47 držav.

Kati Florjančič (ŠD Gorica), nosilka 

srebrne medalje z lanskega evropskega 

prvenstva na Portugalskem, se je tudi za 

letošnje prvenstvo dobro pripravljala. 

Lansko leto je osvojila medaljo v mladin-

ski konkurenci, letos pa je prestopila med 

SLOVENSKI KARATEISTI SO 

USPEŠNI TUDI V LETU 2015

mlajše članice do 21. leta. Do finala je 

premagala tekmovalke iz Ukrajine, Rusije, 

Italije in Španije. V finalu se je pomerila z 

aktualno evropsko in svetovno prvakinjo, 

Francozinjo Leilo Heurtault. Že po prvi 

akciji je Kati povedla. Tekmovalki sta se 

izmenjavali v vodstvu vse do nekaj 

sekund pred koncem, ko je bil rezultat 

izenačen na 2:2. V obojestranski akciji so 

se sodniki odločili in točko prisodili 

Francozinji.

Kati je začela trenirati karate sorazmerno 

pozno, pri 10-tih letih. Trenira v ŠD 

Gorica, njen trener pa je Rajko Malinovič, 

ki je bil v zadnjih letih tvorec kar nekaj 

evropskih medalj. Reprezentančni trener 

Josip Makovec je povedal, da je bila Kati 

na pripravah zelo prizadevna. Tudi to je 

dokaz, da medalja ne pride sama od sebe 

in da je potrebno za njo trdo garati tako 

na klubskih kot reprezentančnih tre- 

ningih. Osvojena srebrna medalja je zelo 

lep uspeh slovenskih tekmovalk in 

tekmovalcev, ki se v zadnjih letih vedno 

vračajo z evropskih prvenstev z osvo- 

jenimi medaljami.

Od 19. do 22. marca letos je turški 

Istanbul gostil najboljše evropske 

karateiste. Kljub temu da se v članski 

reprezentanci vseskozi pojavljajo proble- 

mi s poškodbami,  je reprezentančnim 

trenerjem le nekako uspelo sestaviti 

konkurenčno ekipo, ki se je brezkompro-

misno spopadla z nasprotniki. Uvrstitev 

na članskem evropskem prvenstvu v 

Turčiji pa je bila pomembna tudi za vse 

ostale udeležence, ki so se za to tekmo- 

vanje še posebno motivirano pripravljali. 

Junija se bodo v Bakuju v Azerbajdžanu 

odvijale 1. evropske igre, ki bodo 

izpeljane po vzoru olimpijskih iger. Med 

športnimi panogami bo tudi karate. 

Pravico direktne udeležbe na 1. evrop-

skih igrah ima namreč prvih šest 

uvrščenih tekmovalcev na EP v vsaki 

kategoriji. Čeprav je brez uvrstitve na 

evropske igre ostalo kar nekaj držav, ki 

sicer kotirajo višje od Slovenije, pa se je 

Tjaši Ristić (KK Kranj) uspelo uvrstiti na 

te igre. Kljub izrednemu uspehu je Tjaši  

Bogdan Simerl, sekretar KZS
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Ne samo medalje, ampak vse visoke uvrstitve na velikih tekmovanjih kažejo, da so slovenski karateisti vsako leto konkurenčnejši. 

Rezultati predanega večletnega dela so najlepše vidni na tekmovanjih v zadnjih letih, ko so se slovenski tekmovalci pomerili s 

svetovno karatejsko elito. Za primerjavo samo podatek, da so naši karateisti dvajsetih letih od osamosvojitve na uradnih med- 

narodnih tekmovanjih (evropsko prvenstvo-EP, mediteranske igre-MI in svetovno prvenstvo-SP) osvojili 15 medalj, v zadnjih petih 

letih pa kar 16. Temu so dodali še 4  na članskem svetovnem pokalu v karateju. 

evropsko prvenstvo Zürich 2015 (arhiv KZS)



ostal grenak priokus, saj je borbo za finale 

v svoji kategoriji nesrečno izgubila.

Od 29. junija do 4. julija je v Umagu na 

Hrvaškem potekal 8. karate kamp za 

mlade v organizaciji Svetovne karate 

zveze (WKF). 3. in 4. julija je bilo izvedeno 

tekmovanje KARATE1. Ta naziv pomeni, 

da se tekmovanje uvršča v kategorijo 

SVETOVNI POKAL ZA MLADE. Na borišču 

je svoje moči merilo kar 639 tekmovalk in 

tekmovalcev iz 34 držav celega sveta. Na 

lanskem tekmovanju so slovenski te- 

kmovalci osvojili štiri medalje. Ena 

medalja je pripadla Karate klubu Pira, ena 

Karate klubu Hrastnik in dve Karate klubu 

Trbovlje. Letos so si zadali osnovni cilj, da 

še izboljšajo bero osvojenih medalj. To jim 

je tudi uspelo, saj so na koncu osvojili kar 

deset medalj. Zlata medalja: Maša 

Simonič (KK Kovinar Maribor) v katah. 

Srebrna medalja: Laura Potisk (KK Ro- 

gaška Slatina) in Kaja Budič KK Kolektor 

Idrija). Bronasta medalja: Tomaž Hudales 

(KK Shotokan Velenje), Žan Keršič Ahlin 

(KK Kranj), Tit Primožič (KK Kolektor 

Idrija), Stefan Joksimović (KK Trbovlje), 

Ardit Rušiti (DBV Piran), Denis Gorenc 

(KK Hrastnik) in Helena Cenc (KK Loče).

j

kmovalci osvojili štiri medalje. Ena

medalja je pripadla Karate klubu Pira, ena 

j j

Ardit Rušiti (DBV Piran), Denis Gorenc

(KK Hrastnik) in Helena Cenc (KK Loče).

V Džakarti v Indoneziji je od 12. do 15. 

novembra potekalo 9. svetovno prven-

stvo za kadete, mladince in mlajše člane. 

Nastopilo je rekordnih 1425 tekmovalk in 

tekmovalcev iz 91 držav sveta. Slovenijo 

je v katah in športnih borbah zastopalo 

21 karateistk in karateistov. V vsej zgo- 

dovini samostojne Slovenije je do sedaj 

uspelo osvojiti medaljo na svetovnem 

prvenstvu samo Klemnu Stanovniku (KK 

Ljubljana); ta  je leta 1994 v daljnem 

Kotakinabalu v Maleziji v članski katego-

riji osvojil bronasto medaljo v športnih 

borbah do 70 kg. Pričakovanja vse 

slovenske karatejske javnosti so bila, da 

bi naši tekmovalci po dolgih letih 

ponovno osvojili katero od odličij. 

Nobenemu od slovenskih reprezentan-

tov se ni uspelo uvrstiti na zmagovalni 

oder. Še najboljše je nastopila Kaja Budič 

iz Brežic, ki je zasedla peto mesto. Gene- 

racija, ki se je z letošnjega mladinskega 

evropskega prvenstva vrnila s srebrno 

medaljo, je tako ostala brez želene prve 

medalje na svetovnih mladinskih prven-

stvih. Statistika nosilcev medalj nam 

pove, da se svetovni vrh širi, saj so 

medalje odšle kar v 37 različnih držav; 

letos so bili najuspešnejši Japonska, 

Turčija in Egipt.

Poleg navedenega so slovenski tekmo- 

valci odmevno nastopali tudi na drugih 

mednarodnih tekmovanjih in turnirjih in 

so dosegali lepe rezultate ter se vračali 

domov z osvojenimi medaljami. 

rez želene prvemedaljo, je tako ostala br

adinskih prvenmedalje na svetovnih mla -

v medalj namstvih. Statistika nosilcev

vrh širi, saj sopove, da se svetovni v

različnih držav; medalje odšle kar v 37 r

ejši Japonska, letos so bili najuspešn

Turčija in Egipt.

ovenski tekmo- Poleg navedenega so slo

tudi na drugihvalci odmevno nastopali 

h in turnirjih in mednarodnih tekmovanji

e ter se vračali so dosegali lepe rezultate

aljami.domov z osvojenimi medaKARATE1 za mladince 2015 (arhiv KZS)

Karate reprezentanca v Džakarti (arhiv KZS)
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TJAŠA RISTIČ NA 1. EVROPSKIH 

IGRAH V BAKUJU

Od 12. do 28. junija 2015 so se v Bakuju v 

Azerbajdžanu odvijale 1. evropske igre. 

Izpeljane so bile po vzoru olimpijskih iger 

(vsake štiri leta). Preko 6000 športnikov iz 

50-tih evropskih držav je nastopilo v 29 

športnih panogah, od tega v 24-tih 

olimpijskih. Med športnimi panogami je 

bil tudi karate. 

Pravico direktne udeležbe na 1. evro- 

pskih igrah je imelo v vsaki kategoriji 

prvih šest uvrščenih tekmovalcev z EP v 

Turčiji. Ostali dve mesti sta bili rezervirani 

za domačo tekmovalko ali tekmovalca 

ter za tekmovalca, ki je prejel  povabilo 

Evropske karate zveze. Tjaša Ristić iz 

Karate kluba Kranj je s svojo uvrstitvijo 

poskrbela za to, da smo tudi Slovenci 

imeli svojega predstavnika na tem 

prestižnem in  medijsko odmevnem 

tekmovanju. Tjašo je  v Bakuju vodil sele- 

ktor članskih reprezentanc v športnih 

borbah, Matjaž Končina, ki je tudi sestavil 

program njenih priprav za to tekmovanje.

Tekmovalke so bile razdeljene v dve 

skupini po štiri, in se v predtekmovanju 

pomerile vsaka z vsako. Poudariti je 

potrebno, da je bila konkurenca res zelo 

močna, saj so bile skoraj vse tekmovalke 

nosilke odličij z uradnih mednarodnih 

tekmovanj, evropskih ali svetovnih 

prvenstev. Tjaša je v prvi borbi remizirala 

s favorizirano Francozinjo Lucie Ignace 

(0:0). Uspešen nastop je nadaljevala tudi 

s Španko Irene Colomar (1:1), nato pa je 

prepričljivo premagala Belgijko Nele de 

Vos (7:0), s čimer je osvojila drugo mesto 

in se uvrstila v popoldanski polfinale. 

Najprej se je v borbi za finale pomerila s 

Turkinjo Merve Coban. Med borbo je 

pohodila že pred časom poškodovani 

gleženj in obnovila poškodbo. Tako se ni 

mogla več enakopravno boriti in dvoboj 

je izgubila z rezultatom 0:6. V malem 

finalu se je pomerila za bronasto medaljo 

s Hrvatico Ano Lenard. Obe tekmovalki 

se zelo dobro poznata. Na koncu je Tjaša 

osvojila odlično četrto mesto, kar je bila 

tudi najvišja slovenska uvrstitev tekmo- 

vlanega dne.

Kljub poškodbi in nehvaležnemu 

četrtemu mestu je bila Tjaša s svojimi 

nastopi v Bakuju zelo zadovoljna.

p j

Karate kluba Kranj je s svojo uvrstitvijo 

poskrbela za to, da smo tudi Slovenci 

imeli svojega predstavnika na 

p

s Španko Irene

prepričljivo preemagala Belgijko Nele de

er je osvojila drugo mesto

di Slovenci 

tem

prepričljivo pre

Vos (7:0), s čime

Tjaša Ristič in Matjaž Končina (foto mkoncina) Tjaša Ristič in Matjaž Končina - pozdrav s tribune (foto mkoncina)





Nia Ganzitti:
Starost: 12 let.

Klub: karate klub Shotokan Oplotnica

S karatejem se ukvarja: 5 let.

Barva pasu: rjavi pas.

Največji športni uspehi: 

borbe 2015), 

2015

Hobiji: klavir, petje, karate, risanje, slikanje in kiparjenje

Maša Magajna:
Starost: 11 let.

Klub: karate klub Mawashi Postojna

S karatejem se ukvarja: 4 leta.

Barva pasu: rjavi pas.

Največji športni uspehi:

slovenije v skupnem seštevku v letu 2015, 

Hobiji: v prostem času rada berem knjige, se družim s 

prijatelji, tipkam po telefonu in gledam tv.

mladi upi
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Nia Ganzitti (arhiv KZS) Maša Magajna (arhiv KZS)



Žiga Suša:
Starost: 10 let.

Klub: karate klub Brežice

S karatejem se ukvarja: 5 let. 

Barva pasu: rjavi pas.

Največji športni uspehi:

pokalni in državni prvak v katah 2012 in 2013, 

državni prvak v borbah do 35kg 2015, 

pokalni prvak borbe in skupno 2015, 2014 in 2015 

odličja na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji in na

Hrvaškem. 

Hobiji: atletika, ki jo trenira v AK Brežice. Na dvoranskem 

državne prvenstvu je osvojil 2. mesto v skukou v višino. 

Obiskuje tudi glasbeno šolo.  Ob prostem času se rad druži 

s prijatelji, s katerimi igra nogomet in košarko. Še posebej 

vesel je novih prijateljev v KK Žalec. Velik vzor mu je sestra 

Hana.

Tomaž Hudales:
Starost: 14 let.

Klub: karate klub Shotokan Velenje

S karatejem se ukvarja: 8 let.

Barva pasu: črni pas, 1. dan.

Največji športni uspehi: 

2. mesto v katah na otroškem balkanskem prvenstvu v 

Hercegnovem 2015, 

3. mesto v borbah, mlajši kadeti  do 45 kg na svetovnem 

pokalu WKF v Umagu 2015, 

državni prvak v katah in borbah do 50 kg za mlajše kadete 

v letu 2015,

pokalni zmagovalec Slovenije 2015 pri mlajših kadetih v 

katah in skupno.

Hobiji: Druženje s prijatelji, igranje košarke, nogometa… 

mladi upi
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Žiga Suša (arhiv KZS) Tomaž Hudales (arhiv KZS)



Novembra lani je Karate klub Žalec slavil 40 let svojega obstoja. Ob tej priliki so člani pripravili svečano prireditev, na katero so 

povabili vse dosedanje člane, posebej pa tiste, ki so orali ledino, in tiste, ki so dodali svoj prispevek k izjemni uspešnosti kluba. 

40 LET KARATE KLUBA ŽALEC

Silvester Marič, predsednik KK Žalec

predstavitev kluba

20 

V Žalcu in nasploh v Savinjski dolini do 

leta 1975 ni bilo organiziranega karate 

kluba. Najbližje je bilo društvo za karate 

Jugokaj v Celju. Tam so obiskovali redno 

vadbo tudi mladi iz Savinjske doline, 

skoraj eno leto tudi Silvo Marič, ki je pred 

tem vadil karate že v Ljubljani v Budokaj 

karate klubu Olimpija. Po enem letu 

treningov v Celju se je odločil, da bo v 

Žalcu ustanovil klub oz. skupino, ki bo 

vadila karate. Od tedanjega vodje Razvo-

jne skupnosti Jugokaj dr. Rudija Jakhla si 

je pridobil potrdilo, da že toliko obvlada 

karate, da lahko samostojno vodi vadbo. 

Napotil se je k tedanjemu predsedniki 

TVD Partizan Žalec Jožetu Cerovšku in 

predlagal, da v okviru TVD Partizan Žalec 

ustanovijo karate sekcijo. Cerovšek se je 

strinjal. Prvi trening je bil 10. oktobra v 

hišici v Športnem centru. Prijavilo se je 

preko 30 članov. Že takoj ob vpisu so se 

pridružili Anica Maček, roj. Žuža, Jože 

Hudovernik, Zdravko Štefančič, Stanko 

Novak in Zvone Žagar. Vsi so že pred tem 

karate vadili v Celju. Hišica, v kateri so 

vadili, je postala premajhna, zato so si 

pridobili termine za vadbo v telovadnici 

UPI Ljudske univerze Žalec. Ob 

zagnanem začetku so nekateri v Žalcu 

menili, da je to muha enodnevnica. Kljub 

temu pa vadba od vsega začetka jeseni 

1975 pa do danes poteka ob istih 

terminih. V tem letu je število članov 

narastlo na 40 in nato vseskozi naraščalo 

do cca 100. 

Že v naslednjem letu se je Silvo Marič 

skupaj z ekipo Jugokaj klubov udeležil 

prve turneje po Nemčiji, člani pa so se 

udeležili poletnega seminarja v Rovinju, 

kjer je na koncu seminarja na turnirju 

Silvo Marič osvojil 3. mesto. Udeležili so 

se turnirjev ob dnevu JLA in OF v Celju; 

Jože Hudovernik je osvojil prvo medaljo, 

bil je tretji. V letu 1997 so se nastopi na 

tekmovanjih kar vrstili. Prvič je žalska 

ekipa zmagala na turnirju ob dnevu 

mladosti v Žalcu. V ekipi so bili Jože in 

Mirko Hudovernik, Zdravko Štefančič, 

Zvone Žagar (Cogi), Stane Novak in Silvo 

Marič. V letu 1978 se je karate sekcija že 

okrepila, vadilo je 60-70 članov in članic. 

V tem letu je Jože Hudovernik začel 

zmagovati na prvenstvu celjske regije in 

na novoletnem turnirju v Ljubljani. 

Medalje so pričeli osvajati tudi drugi, in 

sicer Jani Klančnik, Andrej Plesec, Boris 

Golič in Vasja Rajh.  Člani so se udeležili 

kampa na Dobrni in v Rovinju, kjer je 

Silvo postal prvi mojster karateja v klubu. 

Tega leta je bil tudi tretji na prvenstvu 

Slovenije v Idriji. Leta 1979 je bilo v Žalcu 

prvo prvenstvo Slovenije, na katerem je 

Jože Hudovernik prvič postal mladinski 

prvak Slovenije v težki kategoriji, Boris 

Šiler pa je osvojil drugo mesto. Hudo-

vernik je bil tretji na prvenstvu 

Jugoslavije v Skopju. 

Treninge sta pomagala voditi Jože Hudo-

vernik in Anica Maček. Leta 1980 je Anica 

Maček osvojila tretje mesto v katah na 

turnirju JLA v Trbovljah, Jože Hudovernik 

pa je postal športnik leta v občini Žalec. 

Aleksandra Žibrat je  na prvenstvu 

Slovenije v Idriji osvojila drugo mesto. 

Leta 1982 je Ksenja Hrustl na prvenstvu 

Slovenije v Novem mestu zmagala, tretja 

je bila Aleksandra Žibrat, prav tako 

Ferdinand Šorli na mladinskem prven-

stvu v Ravnah na Koroškem. 

V teh letih je nastajala že nova generacija 

mladih tekmovalcev, najboljši pa je bil 

Brane Cimperman. Starejši na čelu z 

Jožetom Hudovernikom so bili kar 

serijski zmagovalci v svojih kategorijah, 

ekipno pa so nastopali v slovenski karate 

ligi, kjer so bili drugi in tretji. Brane 

Cimperman pa leta 1987 na mladinskem 

prvenstvu Jugoslavije v Mariboru osvojil 

naslov prvaka v super lahki kategoriji. Bil 

je tudi edini iz Slovenije, ki je osvojil 

medaljo na tem prvenstvu. Tudi leta 

1988 je postal prvak Slovenije in nato še 

kar nekajkrat zaporedoma. Leta 1989 je 

tudi Nedeljko Bikič postal prvak 

Slovenije, ekipa Žalca pa je bila drugič na 

turneji po Nemčiji. V letu 1990 se začne 

vzpon Damirja Vrbaniča, ko postane 

prvak Slovenije v super lahki kategoriji. 

Karate sekcija je daleč prerasla vse ostale 

podelitev priznanja s strani predsednika KZS
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Silvester Marič, predsednik KK Žalec

sekcije v TV Partizan Žalec, zato so leta 

1991 ustanovili samostojni klub, prvi 

predsednik pa je bil glavni trener Silvo 

Marič. Tekmovalni uspehi so se kar 

nadaljevali. Tega leta se je večje število 

tekmovalcev tega kluba udeleži 1. 

Svetovnega pokala v Miškolcu na 

Madžarskem, kjer je Damir Vrbanič kot 

najmanjši in najlažji v absolutni 

konkurenci preko 200 tekmovalcev 

osvojil peto mesto. Tomo Novak in Brane 

Cimperman sta se udeležite EP v Den 

Boschu na Nizozemskem in Grenadi v 

Španiji, vendar brez uspehov. Leta 1994 

začne nastopati nova generacija, v kateri 

dominirajo Matjaž Končina, Matjaž 

Šuster, Janko in Blaž Skok, Luka Marič, 

Gregor Jančič, Rok in Gregor Gajšek, Uroš 

Golič, Aleksander Steblovnik in drugi. V 

posamični in ekipni konkurenci so 

osvojili toliko medalj in naslovov, da jih je 

težko navesti. V letu 1996 so se člani 

kluba prvič povezali s prof. Dušanom 

Dačićem iz Novega Sada. Pripravili so 

poletni seminar v Lokah pri Mozirju, ki ga 

je vodil Dačić. Damir Vrbanič je tega leta 

nastopil na EP v Parizu, kjer je bil deveti in 

na SP v Sun Cityu v Južni Afriki, kjer je bil 

sedmi, Matjaž Šuster pa na 1. SP za 

študente v Osaki.  Ekipa žalskega kluba je 

nastopila na odprtem prvenstvu Bavar-

ske v Nürnbergu. Med 19. ekipami 

osvojila tretje mesto. V ekipi so nastopili 

Matjaž Končina, Gregor Jančič, Janko in 

Blaž Skok. Na DP v Žalcu so tega leta 

osvojili naslov državnega prvaka Sašo 

Plevčak, Gregor Jančič, Vesna Hajnšek in 

Matjaž Šuster; skupno kar 12 medalj. 

Tega leta je Brane Cimperman ustanovil 

svoj klub na Polzeli in prenehal vaditi v 

žalskem klubu. Leta 1997 člani in članice 

žalskega kluba postanejo zmagovalci 

pokala Slovenije. Leta 1998 je  Damir 

Vrbanič postal evropski članski podprvak 

v Beogradu, Matjaž Končina in Rok 

Gajšek pa sta osvolija peti mesti na MEP v 

Atenah. Končina je bil peti tudi na 

svetovnem študentskem prvenstvu v 

Lillu v Franciji. Moška ekipa je prvič 

nastopila na evropskem klubskem 

prvenstvu v Parizu in osvojila 21. mesto. 

Nastopila je še v Oviedu v Španiji, v 

Bratislavi na Slovaškem in Leipzigu v 

Nemčiji. Je tudi edina ekipa iz Slovenije, 

ki je nastopala na tem EP. Leta 2000 je bil 

Karate klub Žalec tudi glavni organizator 

MEP v Celju. Pri izvedbi prvenstva je 

sodelovalo preko 70 članov kluba in 

staršev. Na SP v Münchnu so v slovenski 

ekipi Slovenije nastopili Damir Vrbanič, 

Matjaž Končina, Gregor Jančič, Teja Šavor; 

isti so nastopili tudi na EP v Sofiji. Leta 

2001 začne z uspehi mlajša generacija, v 

kateri so bili Dejan in Robi Lukač, Sašo 

Đorđevič, Luka Marič, Andrej Majer in 

drugi. Tega leta postanejo državni prvaki 

Luka Marič, Matjaž Končina, Gregor 

Jančič, Teja Šavor, članska ekipa in ekipa 

kadetov. Matjaž Končina je na EP v Sofiji 

osvojil sedmo mesto. Leta 2002 je Eva 

Nina Kozmus zmagala v katah na pokalni 

tekmi v Kranju. Tekmovalci so v tem in 

naslednjih letih osvojili toliko medalj na 

DP, da jih težko naštejemo. Leta 2004 je 

bil klub ponovno izbran za najboljšegav 

Sloveniji. Leta 2005 zraste nova gene- 

racija, ki se je zaradi interesov staršev 

razdelila na dvoje: eni so ostali v klubu, 

drugi pa so odšli v nov klub Nestor 

skupaj s trenerjem Damirjem Vrbaničem. 

Seveda se je to poznalo pri delovanju 

društva, vendar ne za dolgo. Kmalu je 

Sebastjan Budihna osvojil bronasto 

medaljo na MEP v Bakuju, skupaj z Matijo 

Matijevičem pa sta bila tudi člana 

repezentance, ki si je na EP v Budimpešti 

priborila bronasto odličje v ekipnih 

borbah.  

Pod vodstvom Matjaža in Teje Končina 

ter Saša Đorđeviča se je kalil nov rod 

karateistov. Medalje so na prvenstvih 

Slovenije osvajali Urška Krajnc, Jurij 

Plaskan, Neža Četina, Iris Hočevar, Maks 

Medved, Maj Kolšek, Kaja Topolovec in 

drugi. Karate klub je postanl eden 

najmočnejših klubov v občini Žalec in v 

Karate zvezi Slovenije. Nekdanji člani so 

postali vodje treh uspešnih slovenskih 

klubov: Rihard Žibrat je odšel v TVD 

Partizan Ljutomer. Brane Cimperman je 

ustanovil Karate klub Polzela, Damir 

Vrbanić pa Karate klub Nestor. 

prva generacija tekmovalcev KK Žalec (arhiv KK Žalec)
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KARATE ZA OSEBE Z MOTNJO 

V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Pri Karate zvezi Slovenije karate glede na 

osebe s posebnimi potrebami delimo v 

dve skupini: parakarate in specialni 

karate.

V parakarate vključujemo osebe s telesno 

invalidnostjo, amputacijami, okvaro 

hrbtenice ter z okvaro vida. V specialni 

karate vključujemo osebe z motnjo v 

duševnem razvoju. Znotraj teh dveh 

skupin na tekmovanjih oblikujemo 

kategorije, sestavljene iz tekmovalcev, ki 

imajo podobne primanjkljaje. V nadalje-

vanju bi se osredotočila predvsem na 

karate za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju. To področje mi je blizu; po 

izobrazbi sem pedagoginja, zaposlena 

kot skupinski habilitator v Centru za 

usposabljanje, delo in varstvo Draga.

Definicij oseb s posebnimi potrebami je 

kar nekaj. Navajam Skalarjevo definicijo. 

Skalar (1999, str. 122) ljudi s posebnimi 

potrebami opredeli kot »osebe, ki imajo 

zaradi fizičnih, funkcionalnih in osebno- 

stnih okvar ali primanjkljajev, zaradi ra- 

zvojnih zaostankov ali neugodnih social-

nih in materialnih pogojev za nemoten 

psiho-fizični razvoj težave pri zaznavanju, 

pri razumevanju, pri odzivanju na dra- 

žljaje in pri gibanju, pri sproščanju in 

komuniciranju s socialnim okoljem.«

Osebe z motnjo v duševnem razvoju 

imajo običajno težave na naslednjih 

področjih, kjer potrebujejo pomoč oz. 

podporo: skrb za samega sebe, komuni-

kacija, življenje doma, orientacija v okolju, 

zdravje in varnost, prosti čas, delo in 

zaposlitev, funkcionalno akademska 

znanja, socialno interpersonalna sposob- 

nost. (Lačen, 2001)

V procesu vzgoje, šolanja, odraščanja 

poskušamo starši, vzgojitelji, zdravniki in 

strokovni delavci osebe z motnjami v 

duševnem razvoju naučiti strategij, s 

katerimi so lahko kar se da samostojne na 

zgoraj navedenih področjih oziroma v 

njihovem vsakdanu. O pozitivnih vplivih 

ukvarjanja s športom, če je šport usmer-

jen, načrtovan in spremljan s strani za to 

usposobljene osebe, je bilo napisanih 

veliko študij. Šport  namreč lahko zajema 

vsa zgoraj našteta področja, ki osebe 

krepijo. Poglejmo si primere iz karateja. 

Skrb za samega sebe: preoblačenje na 

začetku treninga v čist, zlikan kimono; 

komunikacija: s trenerjem in ostalimi 

vadečimi; orientacija v okolju: različne 

vaje, na primer, ko se je potrebno 

postaviti v vrsto pod koš, izvajanje kate, 

pri kateri se oseba obrača v različne smeri.

Vute (2010, str. 18) zapiše, da »gibal- 

na/športna aktivnost integrira osebe s 

posebnimi potrebami v družbeno okolje 

s pozitivno socialno interakcijo, zmanjša 

izolacijo in prekine predsodke o sposob-

nostih. Vključitev motoričnih dejavnosti 

in spretnosti povečuje mobilnost, samos-

tojnost in zaupanje vase.«

Študij o vplivu karateja na osebe z motnjo 

v duševnem razvoju še ni. Edini borilni 

šport, ki se mu je uspelo prebiti na igre 

specialne olimpijade, je judo. Tomo Dadič, 

socialni delavec in pionir uvajanja juda pri 

osebah z motnjo v duševnem razvoju pri 

nas je o tem napisal kar nekaj člankov 

(Borilni športi in osebe z motnjo v 

duševnem razvoju, Ko veščina postane 

zdravilo, Mehka pot obetajočih izku- 

šenj,...).

Pri Karate zvezi Slovenije se trudimo, da bi 

osebam s posebnimi potrebami zago- 

tovili večje število tekmovanj, kvalitetne 

treninge, predvsem pa osebno zado- 

voljstvo pri ukvarjanju s športom. Smo na 

dobri poti, saj bomo novembra orga- 

nizirali prvo državno prvenstvo, na kate- 

rem bodo lahko tekmovale tudi te osebe.

Lahko pa se pohvalimo tudi z odličnim 

rezultatom na SP v Bremnu leta 2014. Naš 

reprezentant Igor Dobrič, sicer član KK 

Žalec, je v kategoriji težje učljivih oseb s 7. 

mestom poskrbel za najboljšo slovensko 

uvrstitev na prvenstvu.
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Špela Štefe, univ. dipl. ped.
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Jernej Čufer, Almin Gorinjac, Aleksander Kelšin

UČINKOVITOST KARATE 

UDARCA

Vsebinsko karate vseskozi sloni na načinu 

delovanja, opredeljenem s temeljnimi 

načeli, ki ne podlegajo spremembam 

časa. Trditev ne zajema tekmovalnih 

pravil, le-teh tudi ne gre enačiti s 

temeljnimi načeli, na katerih sloni karate 

veščina bojevanja. Četudi se nenehno 

prilagajajo potrebam športa, tudi tekmo- 

valni sistemi ne morejo mimo temeljnih 

načel, saj bi tako zanikali bistvo veščine, 

zato so ta ohranjena v izročilu in povzeta 

v literaturi. Strokovna karate literatura 

(Nishiyama, 1989) navaja:

a) izvor in žarišče fizične moči, ki jo 

opredeljujejo v prvi vrsti telesna dina- 

mika, translacija in forma v tesni povezavi 

z dihanjem,

b) izvor psihične moči, ki jo pogojujeta 

moč lastne volje in nadzor čustvenih 

stanj, kot so strah, bes, jeza, oklevanje ipd.

Omenjena načela predstavljajo temelj 

oziroma esenco borilne veščine, ki jo 

karate nadgrajuje in manifestira s kon- 

ceptom t.i. končnega udarca (tudi 

todome-waza). Ta je opredeljen kot 

(taktična) tehnika, ki vsebuje zadosti v cilj 

usmerjene moči, da onesposobi napa- 

dalno zmožnost nasprotnika.

Da bi dosegli potrebno učinkovitost 

karate tehnik, je bistvenega pomena 

motorični sistem karateista, zlasti mišična 

koordinacija. Slednje se odraža v giba- 

lnem vzorcu, ki je dovzeten za vadbo 

karateja ter se z njo tudi kakovostno in 

količinsko spreminja.

Položaj telesa (t.i. stav) in ohranjanje 

ravnotežja, tako v mirovanju kot v 

gibanju, sta pomembna za učinkovit 

prenos energije udarca. Biomehansko 

optimalen položaj v trenutku udarca 

omogoči idealno togost telesa za prenos 

energije. Da se ohrani ravnotežje, mora 

imeti karateist težišče telesa vedno v 

središču položaja (točka tanden). Pri 

ustvarjanju maksimalnega udarca v 

gibanju karateist prenese svojo točko 

težišča in s tem maso celotnega telesa v 

smeri cilja, seveda kar najhitreje in 

najmanj opazno z vidika nasprotnika.

Ob upoštevanju fizikalnih lastnosti karate 

udarca, in če gibanje telesa poenostav-

ljeno popišemo z enačbami Newtonove 

mehanike, lahko postavimo osnovno 

hipotezo, da bo udarec, izveden v 

gibanju za, razliko od udarca na mestu 

generiral večjo energijo, ker bo imel večjo 

komponento hitrosti.

S tem namenom je bila opravljena 

raziskava učinkovitosti karate udarcev - 

ovrednotiti lastnosti karate tehnik ozi- 

roma udarcev izvedenih na mestu 

oziroma na statičen način (gyaku zuki), in 

udarcev, izvedenih z vključitvijo spodnjih 

okončin (oi-zuki in suri-ashi-gyaku-zuki) 

oziroma na dinamičen način, in sicer iz 

več perspektiv. Opravljenih je bilo pet 

različnih testov na 14 prostovoljnih 

merjencih, ki so bili proučevani z vidika 

reakcijskega časa v odvisnosti od enosta- 

vnega ali izbirnega signala (pogoj), z 

vidika doseženih dolžin udarcev in z 

vidika dosežene hitrosti udarcev ter tudi z 

vidika korelacije med dolžinami in 

hitrostmi udarcev. Opravljeni testi karate 

udarcev so primeri balističnih akcij, ko 

skušajo merjenci doseči v okviru smotra 

začrtani cilj, torej čim hitrejšo izvedbo 

udarca na statičen način (gyaku-zuki na 

mestu) oziroma na dinamičen način 

(gibanje oi-zuki in suri-ashi-gyaku-zuki).

Navedeni izsledki raziskave kažejo na 

pomen daljšega reakcijskega časa v 

odvisnosti od kompleksnosti obdelave 

podatkov pri bodisi zavestnem bodisi 

refleksnem odzivu na dražljaj (svetlobni 

signal). Tehnika karate udarca sloni na 

hitrosti in udeležbi telesne mase v 

udarcu, učinkovitost udarca pa lahko 

opredelimo kot količino kinetične 

energije, ki jo pri tem proizvede telo. Višja 

hitrost ni povezana samo z mehanskimi 

posledicami udarca (sila), temveč tudi s 

časom izvedbe določene karate tehnike, 

ki nenazadnje omogoča presenetiti 

nasprotnika in mu onemogočiti učinko- 

vito obrambo.

Že izvedba udarcev na mestu zahteva 

koordinirano akcijo določenih sklepov 

oziroma delov telesa (simulacija gibanja 

na mestu – statičen način), kamor so 

vključeni bok, trup in roka, po kateri se 

energija prenaša z boka v roko. 

Dinamičen način izvedbe udarca za 

razliko od pravkar opisanega statičnega 

vključuje še spodnje okončine, s čimer je 

zaradi udeležbe nog gibanje še bolj 

kompleksno in najbrž tudi počasnejše. 

Hkrati je to spoznanje tudi izziv za 

spremembo obstoječega motoričnega 

vzorca v smeri hitrejšega odziva spodnjih 

okončin, kajti hitrejše delo nog pomeni 

tudi hitrejše delo celote in se zavestno 

veča prispevek k energiji udarca.

Merjenci, ki so na mestu izvajali udarce 

gyaku zuki, so v testih, v katerih je bila 

izmerjena višja vrednost, hitrosti prav 

zaradi tega dejstva prispevali več kine- 

tične energije izvedenemu udarcu. Ude- 

ležba telesne mase v udarcu v raziskavi ni 

bila zajeta in se je predpostavljala kot 

konstanta. Korelacije med dolžino udarca 
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in hitrostjo pri statični izvedbi udarca 

nam kažejo zanemarljive vrednosti, saj 

med udarci izvedenimi na lastno 

pobudo, in udarci, izvedenimi v odvis-

nosti od pogoja (enostaven ali izbirni 

svetlobni signal), ni povezanosti, torej se 

ena spremenljivka obnaša neodvisno 

glede na drugo.

Večja kinetična energija je pričakovano 

nastala pri udarcih z gibanjem telesa, s 

čimer je osnovna hipoteza raziskave tudi 

potrjena. Vendar nam srednje negativne 

korelacije med dolžino in hitrostjo udarca 

na lastno pobudo pri izpadnem koraku 

(oi-zuki) in med dolžino in hitrostjo 

udarca na lastno pobudo pri vskoku 

(suri-ashi-gyaku-tsukizuki) kažejo, da 

udarec zaradi daljše poti ne prispeva več 

kinetične energije, saj slednja z dolžino 

poti ne narašča, temveč se ohranja 

oziroma zaradi negativnega predznaka v 

razmerju med hitrostjo in dolžino udar- 

cev, izvedenih na dinamičen način, celo 

upada. 

Reakcija na dražljaj je odvisna od 

kompleksnosti pogoja, kar vpliva na daljši 

reakcijski čas. Ta čas v karateju ni zaželen, 

saj napadalcu omogoča učinkovito 

izvedbo napadalne tehnike. Med reakci-

jskim časom in hitrostjo ni statistično 

značilne povezave, saj v obeh primerih 

hitrost udarca ostaja enaka. Z vklju- 

čevanjem dodatnih delov telesa v akcijo 

so dolžine udarca daljše, prav tako je 

večja hitrost tako izvedenih udarcev. 

Sklepamo lahko, da so udarci na lastno 

pobudo, izvedeni v gibanju učinkovitejši, 

od udarcev izvedenih na mestu in od 

udarcev na svetlobni znak. Napadalec v 

karateju ima zaradi tega teoretično 

prednost glede na nasprotnika, ki se z 

obrambo odziva na napad. 

Zaključimo lahko, da je nujno kombinirati 

nasledke analiz, ki zadevajo razmerje med 

dinamičnim profilom gibanja in hitrostjo 

udov ter impulza, da bi ugotovili, katere 

so tiste specifične strategije, ki jih v tehni-

kah uporabljajo izkušeni karate mojstri. 

Zbrani podatki bi lahko potrdili hipotezo, 

da izkušeni karate mojstri uporabljajo 

specifične motorične strategije, ki jim 

omogočajo stabilnost telesa ob izvedbi 

učinkovite karate tehnike – udarca.

Članek povzet po raziskavi:

A.Kelšin, A.Gorinjac, J.Čufer 

UČINKOVITOST KARATE UDARCA GLEDE NA ZNAK IN 

GLEDE NA VRSTO GIBANJA

Jernej Čufer, Almin Gorinjac, Aleksander Kelšin



strokovni članek

25

Uvod
Karate-do je čudovita, starodavna samo- 

obrambna borilna veščina brez uporabe 

orožja. Temelji na delovanju telesa kot 

celote; to pomeni harmonizacijo telesa, 

čustev in duha (Vovko, 2013). Med 

treningom se učimo usklajevati dihanje, 

koncentracijo in gibanje telesa. Bistvena 

značilnost karateja je skladen, celosten 

razvoj telesa, duha in osebnosti skozi 

celotno življenjsko obdobje. Cilj je pre- 

magati sebe s pomočjo treninga, oziro- 

ma osebni razvoj. Namen je harmonija z 

vsem okoli sebe.

Program karate vrtec pozitivno vpliva na 

razvoj socialnih, psiholoških in čustvenih 

značilnosti otroka. Eden pomembnejših 

ciljev programa je, da se otroci naučijo 

vključevanja v skupine, sodelovanja v 

skupini in paru, spoštovanja in delovnih 

navad. Program karate vrtec pozitivno 

vpliva na celostni razvoj otroka in mu 

ponuja osnovna znanja, ki jih bo lahko 

uporabljal kot karateist ali kasneje v 

življenju (Vovko, 2013).

Vadba oziroma treningi trajajo devet 

mesecev (od oktobra do junija) in 

potekajo 2 krat tedensko po 60 minut. 

Primerna velikost vadbene skupine je do 

12 vadečih. 

Program je sestavljen tako, da je 

razdeljen na tri vadbena obdobja s 

pripadajočimi vsebinami, in sicer (Vovko, 

2013):

KARATE VRTEC

Špela Vovko, prof. šp. vzg.

Karate vrtec je organizirana gibalna/športna dejavnost za predšolske otroke. Program je prilagojen otrokom, starim štiri in pet let. 

V program karate vrtca so vključene različne gibalne in osnovne karate vsebine, podane predvsem z igro. Na vadbah karate vrtca 

otroci razvijajo gibalne sposobnosti z elementarnimi in borilnimi igrami, naravnimi oblikami gibanja, z osnovnimi gimnastičnimi 

vajami in gimnastičnimi elementi. Naučijo se osnovnih tehnik karateja, poleg tega jih vzgajamo in seznanimo z etičnimi načeli in 

pravili karateja. Ključne besede: karate vrtec, otroci, gibalne igre

1. obdobje: oktober, november, dece- 

mber, vsebina: naravne oblike gibanja, 

igre

2. obdobje: januar, februar, marec  

vsebina: gimnastična abeceda, igre

3. obdobje: april, maj, junij   

vsebina: program polaganja

Cilji programa »Karate vrtec«

Cilji so splošni: zadovoljitev otrokove 

prvinske potrebe po gibanju in igri, 

posamezniku prilagojen razvoj gibalnih 

in funkcionalnih sposobnosti, čustveno 

in razumsko dojemanje športa, skrb za 

skladen telesni in duševni razvoj in 

operativni: telesni razvoj in razvoj 

gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, 

seznanjanje s teoretičnimi vsebinami, 

oblikovanje in razvoj stališč, navad ter 

načinov ravnanja in prijetno doživljanje 

športa. 

Praktične in teoretične vsebine pro- 

grama »Karate vrtec« (Vovko, 2013)

Naravne oblike gibanja in igre

a) Praktične vsebine

Naravne oblike gibanja: različne oblike 

hoje, teki, elementarni meti, skoki, 

poskoki, preplezanja, plezanja, lazenja, 

valjanja, visenja, nošenja, kotaljenja, 

potiskanja... 

Igre z različnimi vzgojno-izobraževalnimi 

cilji: zadovoljevanje potrebe po gibanju, 

razvoj koordinacije gibanja z izvajanjem 

naravnih oblik gibanja, razvoj gibalnih 

sposobnosti, ogrevanje ali umirjanje, 

popestritev postopkov učenja, razvijanje 

ustvarjalnosti, vzgajanje in socializacija, 

razvedrilo in družabnost ...

b) Teoretične vsebine

Zakaj se ogrevamo, kaj pomeni biti hiter, 

močan, gibljiv, natančen in vzdržljiv. 

Pravila enostavnih iger in spoštovanje 

športnega obnašanja.

Gimnastična abeceda

a) Praktične vsebine

Gimnastične vaje. Premagovanje orodij 

kot ovir. Poligoni z večnamenskimi 

blazinami. Osnove akrobatike: valjanja, 

zibanja, poskoki v opori z rokami, stoja na 

lopaticah, stoja na rokah, preval naprej, 

preval nazaj. Preskoki klopi. Vaje v vesi: 

plezanje po letveniku, zviralih in žrdi. 

Nizka gred ali klop: hoja v različnih 

smereh hoja po prstih in petah.

b) Teoretične vsebine

Pojmi orientacije v prostoru: naprej, 

nazaj, gor, dol, v stran, levo, desno.

Program polaganja

a) Praktične vsebine

Program polaganja za beli in rumeni pas.

b) Teoretične vsebine

Karate izrazi, japonske številke.
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Nekatere vsebine karateja v »KARATE 
VRTCU«
Vsebino karateja (karate-do) predstavljajo 

udarci, brce in blokade, ki so povezane z 

naravnimi gibi. Ti elementi izrabijo vse 

sposobnosti človeka za samoobrambo, ki 

je osnovni cilj treniranja. Da to dosežemo, 

je potrebno obvladati: elemente: kihon, 

določene obvezne forme-nize elemen-

tov: kata in boj: kumite (Ančnik, 1997; 

Vovko, 2013). 

Pozdrav 
Pozdrav je v karateju del tradicije in 

predstavlja vse dobre osebnostne 

lastnosti karateistov (Vovko, 2013). S 

priklonom karateist izkazuje spoštovanje, 

hvaležnost in ponižnost (Slika 1). Pozdrav 

mora biti, ne glede na čustveno stanje 

karateista, pa naj si bo to jeza, veselje, 

utrujenost ali razburjenost, vedno miren, 

iskren in pravilen. Pozdrav je znak medse-

bojnega razumevanja in spoštovanja in 

izraža vljudnost in skromnost ter samoo-

bvladovanje do nasprotnika, partnerja, 

publike itd. Pozdrav v znak spoštovanja 

vedno uporabljamo na začetku in koncu 

treninga. Vaditelj pred umirjeno vrsto 

pozdravi z besedo »REI«. Nato se predk-

lonijo vaditelj in vadeči. Pozdrav upora-

bljamo tudi na začetku in koncu vsake 

borbe ne glede na zmago, poraz in 

sposobnost nasprotnika. 

Osnovni položaj (HEIKO YIOI-DACHI)
Osnovni položaj-stav (Vovko, 2013). Telo 

je vzravnano, noge so v širini bokov, 

stopala obrnjena naravnost naprej, teža 

enakomerno razporejena na obe nogi 

(50% teže na levi in 50% teže na desni). 

Težišče telesa je na sredini (Slika 1).

  

Osnovni udarec (CHOKO ZUKI)
Stojimo vzravnano, noge so v širini bokov. 

Prste na obeh rokah pravilno stisnemo v 

pest. Eno roko postavimo na bok (pest 

obrnjena navzgor), komolec ob telesu, 

drugo predročimo, v širini ramen (pest 

obrnjena navzdol), ramena so v naravnem 

položaju-nič jih ne dvigujemo (Vovko, 

2013). Na znak izmenično izvajamo 

udarce (ISTOČASNO: roka, ki je stegnjena 

gre nazaj na bok, roka, ki je v boku pa se 

stegne naprej in izvede udarec). 

Zgornja blokada (AGE UKE)
Stojimo vzravnano, noge so v širini bokov. 

Prste na obeh rokah pravilno stisnemo v 

pest. Eno roko postavimo na bok (pest 

obrnjena navzgor), komolec ob telesu, 

drugo pa pokrčeno dvignemo pred 

glavo-čelo (pest obrnjena navzven) 

toliko, da s pogledom gledamo pod roko 

(Vovko, 2013). Na znak izmenično 

izvajamo blok (istočasno: roka, ki je 

pokrčena pred čelom,  gre nazaj na 

bok-komolec ves čas ob telesu, roka, ki je 

v boku, pa se pokrčena dviguje od pasu 

do višine čela tako, da izvede blok). 

Blokada navzven (UCHI UKE)
Stojimo vzravnano, noge so v širini bokov. 

Prste na obeh rokah pravilno stisnemo v 

pest. Eno roko postavimo na bok (pest 

obrnjena navzgor), komolec ob telesu, 

drugo pa pokrčeno dvignemo pred sabo 

v položaj (pest obrnjena proti obrazu, 

komolec v širini bokov, pest pa v višini in 

širini ramen (Vovko, 2013). Na znak 

izmenično izvajamo bloke (ISTOČASNO: 

roka, ki je pokrčena pred telesom, gre 

nazaj na bok-komolec ves čas ob telesu. 

Roka, ki je v boku, pa gre pod nasprotno 

pazduho, pest obrnemo proti sebi in 

izvedemo blok do končnega položaja 

(pokrčena pred sabo, pest obrnjena proti 

obrazu).

Blokada navznoter (SOTO UKE)
Stojimo vzravnano, noge so v širini 

bokov. Prste na obeh rokah pravilno 

stisnemo v pest. Eno roko postavimo na 

bok (pest obrnjena navzgor), komolec 

ob telesu, drugo pa pokrčeno dvignemo 

pred sabo v položaj (pest obrnjena proti 

obrazu, komolec v širini bokov, pest pa v 

višini in širini ramen). Priprava na blok; 

roko, ki je na boku dvignemo v položaj 

odročeno, pokrčeno navzgor, roko, ki jo 

držimo pred seboj, pa iztegnemo naprej 

(pest obrnjena navzdol). Na znak roko, ki 

je iztegnjena pred telesom, povlečemo 

na bok-komolec ves čas drsi ob telesu 

(Vovko, 2013). Roko, ki je v položaju 

odročeno, pokrčeno navzgor, pa v 

nespremenjenem položaju s polkrožnim 

gibom postavimo v končni položaj 

(pokrčena pred sabo, pest obrnjena proti 

obrazu).

  

Spodnja blokada (GEDAN BARAI)
Stojimo vzravnano, noge so v širini 

bokov. Prste na obeh rokah pravilno 

stisnemo v pest. Eno roko postavimo na 

bok (pest obrnjena navzgor), komolec 

ob telesu, drugo pa stegnjeno 

predročimo dol, pred nogo, ki je na isti 

strani (Ančnik, 1997). Na znak izmenično 

izvajamo bloke (ISTOČASNO: pest-roka, 

ki je v boku, pokrčimo na nasprotno 

ramo (komolca obeh rok se dotikata). 

Nato pa od rame drsimo po roki do 

končnega položaja. Roka, ki je stegnjena 

pred telesom, pa gre nazaj na bok- 

komolec ves čas ob telesu (Vovko, 2013). 

Udarec z nogo naprej (MAE GERI)
Stojimo vzravnano, noge so v širini bokov. 

Prste na obeh rokah pravilno stisnemo v 

pest in jih dvignemo pokrčene pred sabo. 

Na znak izmenično izvajamo nožne 

udarce. Eno nogo pokrčeno dvignemo 

pred sabo (koleno čim višje) nato nogo 

iztegnemo naprej v širini bokov (bokov ne 

rotiramo-ostanejo obrnjeni naprej) 

Gleženj iztegnemo, prste pa pokrčimo 

proti sebi tako, da izvedemo udarec z 

blazinicami (Ančnik, 1997;. Vovko, 2013). 

Špela Vovko, prof. šp. vzg.

  

ppppodoodod nnasasprrp ototnonono Slika 1. Yioi dachi (Vovko, 2013). Roka, kikiiii j jj j j je e vv v bobobobbbobbbokukukukukukukukkukuu, , ,,, pppapaappp  g g grererereere  Slika 2. Uchi uke (Vovko, 2013).
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Nogo nato po isti poti vrnemo v začetni 

položaj. Isto naredimo z drugo nogo.

Podaljšani osnovni položaj (ZENKUTSU 
DACHI)
Položaj nog: stojimo v heiko dachiju nato 

stopimo z levo nogo naprej tako, da 

sprednjo nogo pokrčimo do položaja, ko 

ne vidimo več prstov na nogi (Ančnik, 

1997). Stopalo gleda naprej, zadnjo nogo  

iztegnemo, stopalo je pod kotom 45°. 

Stopala so v širini bokov, teža telesa je 

razdeljena na 60% na sprednji nogi in 

40% na zadnji nog (Vovko, 2013)i.

Osnovni udarec (OI ZUKI)
Stojimo v zenkutsu dachiju, z levo nogo 

naprej, in imamo desno roko v boku, levo 

pa iztegnjeno naprej (Ančnik, 1997). 

Istočasno skušamo stopiti korak naprej v 

stav zenkutsu dachi ter z roko naprej udariti 

oi zuki (Vovko, 2013).

Zadnji položaj (KOKUTSU DACHI)
Položaj nog: stopimo tako, da imamo 

peti skupaj, levo stopalo je obrnjeno 

naravnost naprej, desno stopalo pa je 

obrnjeno v desno stran za 90° (Ančnik, 

1997). Desno nogo pokrčimo, z levo 

nogo stopimo naprej do položaja, ko je 

sprednja noga rahlo pokrčena, zadnja pa 

je močno pokrčena. Peti sta poravnani v 

isti liniji. Teža telesa je razdeljena 70% na 

zadnji nogi in 30% na sprednji nogi 

(Vovko, 2013).

Sklep 
Možnost razvijanja sposobnosti in 

oblikovanja osebnosti je največja v zgod-

njem otroštvu, ko je ves organizem, zlasti 

živčni sistem, najbolj dovzeten za vplive 

okolja. Zaradi premajhnih bivalnih 

prostorov, vedno večje prometne 

ogroženosti in kroničnega pomanjkanja 

časa ima danes otrok premalo možnosti 

in spodbud, da bi zadostil svoji osnovni 

potrebi po gibanju, razvijal gibalne 

sposobnosti in osvajal različne spret-

nosti. To pa pomeni, da otrok ne doseže 

optimalnega razvoja glede na svoj 

genetski potencial (Karpljuk, Štihec in 

Videmšek, 2008).

Šport je pomembna dejavnost družbe, je 

dokaz njene dinamike in del splošne 

kulture, ki pomembno bogati življenje 

posameznika in predstavlja prvino 

kakovosti življenja. V življenju sodobnega 

človeka je šport že sedaj, v prihodnosti 

pa bo še bolj, postal njegova vsakdanja 

potreba, za veliko večino celo sestavina 

življenjskega sloga. Pri tem je potrebno 

dati prednost tistim vsebinam, ki najbolj 

spodbujajo človekovo ustvarjalnost, 

razvijajo in utrjujejo njegovo moralno 

podobo, gojijo človekoljubnost in 

moralni odnos do vseh udeležencev v 

športu. 

Gibalne sposobnosti se pri različnih 

športih različno razvijajo. Z razvojem 

le-teh je pomembno, da začnemo že v 

zgodnji mladosti. Pri otrocih težimo k 

celostnemu gibalnem razvoju, ki pa je 

odvisen od veliko dejavnikov, ki se v 

splošni vadbi razlikujejo od dejavnikov 

pri specifični vadbi-pri karateju. Splošna 

vadba temelji predvsem na osnovni 

motoriki in elementarnih gibanjih, 

medtem ko se pri karateju poleg razvija-

nja osnovne motorike otroci učijo 

tehnike in taktike tega športa ter se 

srečujejo tudi s tekmovanji. 

V programu karate vrtca vadba temelji na 

izvajanju in prepletanju različnih gibalnih 

nalog in vsebin. Te vsebine so kompleks 

gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje, 

osnovni gimnastični elementi, naravne 

oblike gibanja, elementarne igre, borilne 

igre, igre poslušanja, igre navajanja, 

spoznavanja in zaupanja, igre za 

umirjanje in osnove karateja. 

Program karate vrtec je prilagojen 

predšolskim otrokom. Ker so 4 in 5 letniki 

otroci, ki potrebujejo gibanje in gibalne 

izkušnje v največji meri, hkrati pa so bitja 

v obdobju, ko se kopajo v svojem 

»domišljijskem« svetu, je poznavanje 

njihovih osebnostnih in telesnih lastnosti 

in značilnosti ter primerno in smotrno 

podajanje otrokom prilagojenih 

vadbenih vsebin, pomembno za njihovo 

vodenje. Ker se čustva otrok med igrami 

najbolj prepletajo in pridejo do izraza, mi 

pa želimo tudi znotraj tega vplivati na 

vzgojo otrok, je eno izmed pomembnih 

vodil med podajanjem iger vaditeljev 

programa karate vrtca, naslednje: 

Včasih se s karatejem niso ukvarjali otroci, 

takrat so bili tisti, ki so začeli trenirati 

karate najstniki ali mladostniki, v 

današnjem času pa se učenju karateja 

pridružujejo tudi naši najmlajši. Ker 

izobrazba vaditeljev velikokrat ni prido-

bljena na Fakulteti za šport in strokovne 

literature s tega področja v slovenskem 

jeziku skoraj ni, bo diplomsko delo 

potrebna strokovna podlaga oziroma 

pomoč vaditeljem za vodenje 

predšolskih otrok v karateju.
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Slika 3. Oi zuki (Vovko, 2013).

Slika 4. Kokutsu dachi (Vovko, 2013).
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Področje specialnega testiranja telesne 

pripravljenosti v karateju je še dokaj 

neraziskano. Zelo malo opravljenih 

raziskav poroča o testih, s katerimi bi 

lahko opredelili dejavnike za uspešnost 

karateista na tekmovanju. Edina merjenja 

in raziskave na to temo so bila opravljena 

v državah, ki so bile in so trenutno vodilne 

v evropskem in svetovnem merilu. Eden 

glavnih izzivov tako za trenerja kot za 

športnika samega je, da dobi informacije 

o fizioloških, morfoloških in gibalnih 

determinantah, ki vplivajo na zmago ali 

poraz.  

Športnikove značilnosti se večinoma 

določi z merjenjem antropometričnih, 

gibalnih in fizioloških sposobnosti, ki dajo 

končno oceno telesnega fitnesa. Ta obi- 

čajno vsebuje komponente srčno-dihal- 

ne vzdržljivosti, mišične vzdržljivosti, gi- 

bljivosti in sestave telesa. Z dosežki pove- 

zan fitnes pa vključuje eksplozivno moč, 

koordinacijo in hitrost (Starc in Strel, 

2011). Karate je šport, v katerem morajo 

borci med samim dvobojem opraviti več 

visokointenzivnih akcij. Za optimalno 

pripravljenost in za doseganje vrhunskih 

rezultatov so potrebni: dobro tehnično 

znanje, moč, aerobna vzdržljivost, vzdr- 

žljivost v moči, eksplozivna moč in hitrost 

(Chaabène, Hachana, Franchini idr. 2012).  

Na podlagi različnih študij o gibalnih 

sposobnostih in profilih uspešnega 

karateista specialni testi predstavljajo 

tiste teste, ki čim bolj posnemajo gibe 

tako med borbo kot med izvajanjem kate. 

Vsak izbran test pa mora pokazati očitne 

razlike med boljšimi in slabšimi tekmo-valci. 

Gorše (2014) teste razvršča v tri skupine, 

ki jih v specifičnih obdobjih treniranja 

različno uporabljamo: 

 

 specialni testi specialne pripravljenosti in

Pri prvih testiramo iste mišice oziroma 

mišične skupine, ki so dejavne na 

treningih in tekmovanjih, pri drugih 

testiramo tako iste mišice kot tudi iste 

vzorce gibanja. Kombinirani specialni 

testi so mešanica prvih in drugih. 

Ko govorimo o sestavnih delih z uspehom 

povezanega fitnesa, jih lahko razdelimo 

na fiziološki in gibalni profil. Fiziološki 

profil lahko opredelimo kot osnovni del 

splošne športnikove pripravljenosti. Dve 

glavni komponenti sta aerobna in anaer-

obna moč ter zmogljivost. Glede na speci- 

fiko športa se pri oceni prve uporablja 

Specialni aerobni karate test (KSAT), pri 

katerem so uporabljene najpogostejše 

tehnike, ki jih karateist izvede med 

športno borbo. Pri testu merjenec izvaja 

serije kombinacij udarcev na vrečo do 

stopnje utrujenosti, ko ni več sposoben 

izvesti kombinacije v zadanem časovnem 

obdobju. KSAT je dober test, s katerim 

lahko ponovljivo in zanesljivo spremljamo 

tekmovalčevo specifično vzdržljivost in 

lahko tekmovalce absolutno in relativno 

razvrščamo glede na tekmovalno uspe- 

šnost. Drugi sestavni del fiziološkega 

profila sestavljata anaerobna kapaciteta 

in moč. Slednja je pri karateistu boljši 

pokazatelj uspešnosti. Avtorji raziskav 

poudarjajo, da boljši tekmovalci kažejo 

boljše rezultate v testih anaerobne 

alaktatne moči. Bosco test je množično 

V tabeli 1 so prikazane ocene glede na rezultate posameznega testa. Po opravljenem testu odčitamo rezultat in ga  zabeležimo z 

ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slab rezultat 5 pa odličen rezultat (Sterkowicz in Franchini, 2009)

Tabela 1 - ocenjevalna tabela specifičnega fitnesa v karateju

Slika 3. Oi zuki (Vov

Izvajanje specifičnega aerobnega testa
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uporabljen v različnih športnih panogah 

in velja za odlično metodo določanja tako 

anaerobne mišične moči kot kapacitete. 

Testiranci izvajajo maksimalne skoke 15 

oziroma 60 sekund, glede na višino 

skokov pa se po predpisani enačbi zabeleži 

opravljen napor. Zaradi specifičnosti giba, 

ki se uporablja pri tem testu, je prido-

bljena ocena združljiva z anaerobnim 

delovanjem pri športih, v katerih za 

uspešnost uporabljajo eksplozivno moč 

in skakalne sposobnosti (Bosco idr. 1983). 

Drugi sestavni del uspešnega tekmovalca 

v karateju je gibalni oziroma motorični 

profil. Pri tem moramo dati poudarek na 

sposobnosti, ki so raziskane in pričajo o 

razlikah med slabšimi in boljšimi tekmo- 

valci. Pri testih moči so ugotovljene 

razlike v hitri moči in maksimalni moči. Pri 

prvi so testi skokov iz počepa in skokov iz 

počepa z nasprotnim gibanjem prikazali 

dobre informacije o posameznikovi uspe- 

šnosti na tekmovanju. Ta dva testa bi 

morala biti ključna v testni bateriji splo- 

šne pripravljenosti športnika. Ko govo- 

rimo o specialni pripravljenosti, ne sme- 

mo izpustiti testov s posnemanjem 

dejanskih udarcev, ki so že sami po sebi 

eksplozivne narave. Ti testi dobro napo- 

vejo uspešnost borca in celo taktično 

shemo posameznika. Druga veja moči pa 

je maksimalna moč, ki je ravno tako kom- 

ponenta splošne pripravljenosti posa- 

meznika. S testiranjem, posnemanjem in 

povečanjem mišičnih skupin, ki opravljajo 

gibe, uporabljene med borbo, bi prišlo do 

boljšega in bolj funkcionalnega giba na 

samem tekmovanju. Do zdaj najpo-

gosteje uporabljen test pri karateistih je 

bil test 1RM v počepu in pri potisku s prsi.  

Glede na to, da je odziv na dražljaj ključni 

element večine borilnih veščin, je bilo na 

temo reakcijskega časa opravljenih malo 

raziskav. Opravljeni testi enostavnega 

reakcijskega časa niso pokazali očitnih 

razlik med boljšimi in slabšimi karateisti. 

Razliko je bilo mogoče opaziti le pri 

reakcijskem času odločanja, ko mora 

testiranec glede na vidne dražljaje dati 

pravilen odgovor na dano borbeno 

situacijo v čim krajšem času. 

Podatke o koordinaciji in analizi te 

gibalne sposobnosti najdemo le v 

poročilih o zanesljivosti spodaj omenjene 

testne baterije. Prepričanje, da je gibljiv-

ost ena glavnih karakteristik uspešnega 

karateista, pa opravljene raziskave 

zavračajo, saj ne poročajo o statistično 

pomembni povezanosti med gibljivostjo 

in uspešnostjo. Glede na dinamiko športa 

lahko rečemo, da je aktivna gibljivost 

pomembnejša od statične. 

Do sedaj obstaja le ena testna baterija, pri 

kateri so opravljeni pregledi zanesljivosti 

opisanih testov, in sicer Specialni fitnes 

test v karateju. V njej so uporabljeni testi 

za ugotavljanje hitrosti različnih delov 

telesa, gibljivosti, koordinacije in lokalne 

vzdržljivosti v moči. Končni izid posa- 

meznega testa pa lahko glede na 

dosežen rezultat uvrstimo v tabelo z 

ocenami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo 

slab, 5 pa odličen rezultat.  

Raziskav, s katerimi bi lahko napovedali 

uspešnost na tekmovanju, primanjkuje. V 

tako kompleksnem športu, kot je karate, 

bi morali v prihodnosti temu posvetiti več 

pozornosti in to z natančnimi študijami 

dobro raziskati. Le tako bomo lahko 

točno določili teste in meritve, ki nam 

bodo pomagale pri pripravi karateista in 

bodo odlično orodje za odpravo šibkih 

točk na tekmovanjih. Zanesljivi in bolj 

specifični testi bi pripomogli k bolj 

individualni in ustrezni vadbi ter s tem k 

hitrejšemu napredovanju športnika in 

manjšemu številu poškodb. 

literatura:
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273–282.
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Karate Athletes. Sports Medicine, 42 (10), 829�843.
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V tabeli 2 lahko vidimo, kako avtor podaja nivo intenzivnosti glede na štrevilo izvedenih setov in s krajšanjem časa počitka med 

posameznimi izvedenimi seti. Na koncu se zabeleži čas skupnega trajanja testa (Nunan, 2006)

Tabela 2 - prikaz intenzivnosti testa glede na skupno trajanje, čas aktivnosti in čas počitka
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Pri športnikovi uspešnosti v športni 

panogi je pomembnih več vrst priprav. 

Ločimo: telesno oziroma kondicijsko 

pripravo, ki služi izboljšanju kakovosti 

motoričnih sposobnosti športnika; tehni- 

čno, ki vodi k izboljšanju specialne koor- 

dinacije; taktično za obvladovanje na- 

sprotnika glede na njegove značilnosti in 

lastnosti, ter psihološko, ki je namenjena 

razumski in čustveni pripravi špor- tnika. 

Glede na način govorimo o osnovni in 

specialni pripravi športnikov. Za dose- 

ganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov 

mora trenažni proces športnika na 

tekmovanje vsebovati pravilno kombi-

nacijo vseh omenjenih segmentov. 

Pomen in prednosti telesne priprave 

karateistov

Telesna priprava karateistov je usmerjena 

v razvoj gibalnih sposobnosti, ki so 

pomembne pri karateju. Ker je karate v 

smislu gibalnega repertoarja zelo 

kompleksna borilna veščina, so zanj 

pomembne prav vse gibalne sposob-

nosti. Sem štejemo moč, hitrost, giblji- 

vost, koordinacijo, ravnotežje in natan- 

čnost, pomembni pa sta tudi srčno-žilna 

(aerobna) in mišična (anaerobna) vzdr- 

žljivost. Pri karateju je pomembna tudi 

agilnost, ki vključuje sposobnost hitrega 

odziva na vidni signal, učinkovito po- 

speševanje in pojemanje hitrosti, spre- 

membo smeri gibanja in dinamično 

ravnotežje. Pri športni borbi sta namreč 

značilna hitro spreminjanje smeri gibanja 

in način gibanja, ko posameznik opravlja 

več motoričnih nalog hkrati.

Gibanje človeka pri športu in delu je 

pogojeno z njegovimi sposobnostmi, 

lastnostmi in značilnostmi. Stopnja 

razvitosti teh kvalitet pa je pri ljudeh zelo 

različna. Motorične sposobnosti so 

prirojene in pridobljene. Za primer 

vzemimo moč, katere prirojena stopnja 

znaša 50%, kar pomeni, da lahko z 

ustreznim treningom na razvoj te 

sposobnosti vplivamo in jo razvijemo še 

enkrat toliko. Manj pa lahko vplivamo 

npr. na hitrost, ki je prirojena v 80% meri. 

Poznamo več vrst moči. V karateju so 

pomembne: hitra (eksplozivna) moč, 

največja moč in vzdržljivostna moč. Pri 

hitri moči je cilj premagovati napor pri 

čim večjem bremenu s čim večjo 

hitrostjo. Da pa to dosežemo, moramo 

najprej optimalno povečati največjo 

moč. Zato mora biti trening eksplozivne 

moči sestavljen iz treninga za izboljšanje 

največje moči (trening, ki vsebuje 

majhno število ponovitev z maksimalnim 

ali celo supermaksimalnim bremenom) 

in treninga za izboljšanje eksplozivne 

moči (pliometrija – različne vrste skokov, 

metov, sunkov, zamahov).  Pri sestavi 

treningov moramo biti previdni, saj na 

primer v karateju ni poudarek na vadbi za 

povečanje maksimalne moči, le-to potre-

bujemo samo za razvoj eksplozivne 

moči. Če s to vadbo pretiravamo, lahko 

tovrsten trening privede do negativnih 

učinkov na ostale motorične sposob-

nosti, ki se kažejo kot zmanjšana gibljiv-

ost in hitrost ter povečanje telesne mase. 

Povečanje mišične mase pomeni tudi 

povečanje telesne mase in posledično 

tudi višjo težnostno kategorijo, kar se pa 

lahko med drugim rezultira tudi kot 

slabši tekmovalni rezultat. 

V karateju je izrednega pomena tudi 

vzdržljivost v moči, saj borbe običajno 

trajajo 2 do 3 minute (pri mlajših starost-

nih kategorijah 90 sekund, pri članskih pa 

tudi 4 minute). Dobri tekmovalci se od 

malo slabših ločijo po tem, da so njihovi 

udarci in brce na koncu borbe po moči in 

tehniki vsaj približno enaki udarcem in 

brcam v začetku borbe. Za to konsistenco 

pa je pomemben trening vzdržljivosti v 

moči, ki ga najlažje načrtujemo kot 

obhodno vadbo oziroma vadbo po 

postajah, kjer obremenjujemo različne 

mišične skupine, ki so potrebne in jih 

najbolj obremenjujemo pri borbah. 

Količino vadbe spreminjamo s številom 

ponovitev, postaj ali obhodnih krogov, 

intenzivnost pa s frekvenco in trajanjem 

posamezne postaje ali skrajševanjem 

odmorov med postajami. 

Pri treningu hitrosti poskušamo izboljšati 

odziv na nasprotnika. Da to dosežemo, 

vadimo gibanje v nepredvidljivih okolišči- 

nah. Tovrsten trening že uvrščamo v 

tehnično in taktično pripravo. Pri izvedbi 

treninga smo pozorni na to, da je 

karateist res spočit in da so med 

posameznimi ponovitvami potrebni 

dolgi odmori.  S treningom hitrosti pa je 

povezan tudi trening hitrostne vzdržlji- 

vosti, saj karateist pri naporih, ki so daljši 

od 10 do 20 sekund, doseže le še 90% 

največje hitrosti. Iz tega razloga tudi 

težimo k treningu povečanja največje 

hitrosti.

Namen prispevka je predstaviti pomen in prednosti telesne oziroma kondicijske priprave karateista; ta ima vedno večjo veljavo v karateju.  

Znano je, da na tekmovanjih zmagujejo tekmovalci, ki so vsestranski in telesno bolje pripravljeni. V prispevku kot eno izmed metod telesne 

priprave karateistov omenjamo obhodno oziroma krožno vadbo. Njena glavna prednost je, da je zelo intenzivna ter časovno učinkovita. 
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Podlago, na kateri začnemo graditi 

naštete gibalne sposobnosti, predstavlja 

splošna vzdržljivost karateista, pri kateri 

je na začetku v ospredju količina, nato pa 

postopoma povečamo količino in počasi 

tudi intenzivnost. V nadaljevanju posto-

pno zmanjšujemo količino ob izrazitem 

povečanju intenzivnosti, na koncu pa 

ohranimo količino in nadaljujejo s 

povečanjem intenzivnosti. Pri tem 

uporabljamo različne metode, kot so 

fartlek, metoda neprekinjenega napora, 

metoda s ponavljanjem ter intervalna 

metoda. 

Pomen in odnos med splošno in 

specialno pripravo karateista

Številne raziskave kažejo, da je v priprav- 

ljalnem obdobju treningov zelo pome- 

mbna splošna telesna priprava, ki kara- 

teistu da dovolj široko osnovo za napre-

dovanje. S tem mislimo, da je v priprav- 

ljalnem obdobju pomembno, da trener v 

procesu treninga vključuje pretežno 

splošno pripravo karateista ter manjši 

delež specialne priprave. Bolj ko se 

približuje tekmovalno obdobje, večji de- 

ež zajemajo specialne priprave v primer-

javi s splošno pripravo karateista. 

Telesna priprava karateistov ima iz vidika 

tekmovalnega športa in tekmovalne 

učinkovitosti zelo pomembno vlogo, saj 

daje osnovo za dobro izvajanje tehnike 

karateja. Primer: tekmovalec, ki telesno ni 

dobro pripravljen (med športno borbo 

kaže znake utrujenosti), ni zmožen v 

zadostni meri izvajati tehnike karateja, 

posledično ne more načrtovati in izvesti 

primerne taktike proti nasprotniku. 

Karateist poskuša pri športni borbi 

povezovati elemente z namenom, da 

preseneti nasprotnika, ko je ta najbolj 

občutljiv. Oba tekmovalca v borbi 

skušata izkoristiti vsako priložnost, ki je 

nastala zaradi telesne ali psihične 

slabosti. Pri športnih borbah se točka 

dosodi, ko je bil izveden uspešen 

zadetek. Uspešen zadetek lahko opi- 

šemo kot zadetek, ki je bil izveden ob 

pravem času, iz prave razdalje, s pravilno 

izbrano kontrolirano tehniko ter usme-

rjen v pravilno tarčo oziroma del telesa 

nasprotnika. V primeru, da so vsi našteti 

kriteriji izpolnjeni hkrati, je zadetek ocen-

jen kot uspešen. Elemente uspešnega 

zadetka pa se izpopolnjuje in dograjuje 

skozi vse faze trenažnega procesa. Tukaj 

ima pomembno vlogo, sploh za dosego 

vrhunskega rezultata, tudi telesna 

priprava karateista. 

V praksi lahko opazimo, da so trenerji 

veliko bolj naklonjeni specialni pripravi 

karateistov na tekmovanja, se pravi 

treningom, ki kar se da hitro ali najhitreje 

pripomorejo k napredku in uspehom. 

Lahko bi rekli, da je tehnika ena ključnih 

prvin športnega uspeha. Optimalna 

karate tehnika pomeni kar se da optimi-

rati koordinacijske sposobnosti ter z 

najmanjšo porabo energije doseči kar 

največji učinek. Samo karate tehniko je 

potrebno ves čas negovati, popravljati in 

izpopolnjevati. V domači in tuji literaturi 

lahko zasledimo, da številne znanstvene 

raziskave kažejo, da je v začetni fazi 

treniranja zelo pomembna splošna 

telesna priprava karateista, ki mu bo dala 

dobro osnovo in dobro podlago za 

napredovanje. Veliko avtorjev je mnenja, 

da naj trenerji v začetnih fazah treninga 

zelo veliko pozornosti namenjajo splošni, 

kasneje pa specialni telesni pripravi. 

Splošna sestava treningov karateja 

(razmerje med telesno in taktično 

pripravo)

Za dosego vrhunskih rezultatov je 

potrebo v trenažni proces vključiti te- 

lesno, tehnično, taktično ter psihološko 

pripravo. Razmerje med količino vadbe, 

ki je osredotočena na specifično vadbo 

(karate) in vadbo za izboljšanje telesne 

pripravljenosti je odvisno od obdobja 

procesa športne vadbe, v katerem se 

nahajamo. V pripravljem obdobju damo 

glavni poudarek splošni kondicijski 

pripravi. Bolj kot se bližamo tekmo- 

valnemu obdobju, več poudarka name- 

njamo specifični pripravi karateista. 

V praksi glede na količino vadbe karateja 

težko vključimo še veliko količino vadbe 

za izboljšanje kondicije karateista, zato je 

pomembno, da vadbo čimbolj časovno 

racionaliziramo.  Vadba, ki je primerna za 

to, je krožna vadba.  Njena prednost je v 

tem, da s to obliko vadbe hkrati izbolj- 

šujemo moč, mišično vzdržljivost in 

aerobno vzdržljivost. 

Obhodna vadba 

Krožna vadba je oblika vadbe, ki se izvaja 

po vadbenih postajah, na katerih vadeči 

opravlja točno določeno vajo v točno 

določenem časovnem razponu.

Običajna krožna vadba obsega 8 do 12 

vadbenih postaj, na vsaki postaji opravi 

vadeči le eno serijo vaje s kratkimi 

vmesnimi odmori (lahko tudi brez). Na 

vadbeno enoto izvedemo 2 do 3 kroge. 

Obremenitve so zelo lahke (med 40 in 

60% največjega bremena oziroma mejne 

teže), vaje so omejene s številom pono-

vitev (12 do 15) ali s časom (npr. 30 

sekund). Za obremenitev lahko upora-

bimo lastno težo, vadbene pripomočke 

(npr. elastike) ali uteži.

Pri krožni vadbi zajamemo celo telo. Vse 

večje mišične skupine vadimo vsako 

vadbo. Da lahko damo telesu čas za 

počitek, so vadbene postaje razdeljene 

tako, da menjavajo obremenitev 

mišičnih skupin (npr. vaji za noge sledi 

vaja za roke). Vadba naj vsebuje tudi 

kompleksna gibanja, pri katerih sodeluje 

več mišičnih skupin naenkrat. V vadbo 

vključimo tudi gibanja, ki imitirajo 

gibalne vzorce v karateju. 

Prednost obhodne vadbe je v tem, da je 

kratkotrajna in intenzivna. Izvedba treh 

krogov s 30 sekundnim izvajanjem vaj in 

30 sekundnim odmorom traja skupaj 30 

min. Zaradi kratkega odmora je srčni 

utrip med krožno vadbo višji kot pri 

drugih vadbah z utežmi. 

Obhodna vadba se uporablja kot glavni 

del vadbene enote. Pred vsakim glavnim 

delom je potrebno telo pripraviti na 

obremenitve. To dosežemo z ogre- 

valnimi gimnastičnimi vajami, ki obi- 

čajno trajajo med 10 in 15 minut. Po 

glavnem delu je potrebno telo umiriti, 

sprostiti in raztegniti mišice, ki smo jih 

med vadbo obremenjevali; to dosežemo 

z razteznimi in sprostilnimi vajami.

Pri izvajanju vaj moramo biti pozorni na 

pravilno izvedbo vaj, saj lahko v naspro- 

tnem primeru pride do morebitnih 
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poškodb oziroma z vajami ne dosežemo 

željenih učinkov. 

V nadaljevanju bomo predstavili primer 

obhodne vadbe, ki je namenjen za 

izboljšanje splošne telesne pripra- 

vljenosti karateista. Obhodna vadba je  

primerna za pripravljalno obdobje, 

medtem ko v predtekmovalnem obdo- 

bju uporabimo vaje, ki so še bolj 

specifične za karate in vključujejo 

specifično gibanje, ki ga vidimo v 

športnih borbah. 

Navodila

razmerje med časom dela in časom 

odmora se spreminja glede na telesno 

pripravljenost karateista

ponovitev pravilne izvedbe vaje v času 

dela

izvede zadnje ponovitve vaje

med katerima mora biti 2 do 3 dni odmora

1. postaja: hitri poskoki z zamenjavo nog 

naprej-nazaj in izmenično iztegovanje 

rok v predročenje (gyako zuki poskoki)*

2. postaja: izpadni koraki nazaj 

3. postaja: sklece

4. postaja: plezalec

5. postaja: počep in pritegovanje z elasti- 

ko iz predročenja**

6. postaja: vojaški poskoki 

7. postaja: deska z izmeničnim dvigova- 

njem rok

8. postaja: počep in izmenična brca v 

prednoženje (mae geri)

9. postaja: tek na mestu z visokim dvigo- 

vanjem kolen 

10. postaja: zasuk trupa sede z medi- 

cinko.

*Iz desnega gyako zukija izvedemo hiter 

poskok z zamenjavo nog v levi gyako 

zuki in obratno

**Najprej izvedemo počep, nato v stoji 

pritegovanje (gre za kombinacijo dveh 

vaj)

Spremljanje pripravljenost  tekmoval-

cev z meritvami

Meritve tekmovalcev so  zelo pomem-

ben del priprave karateistov. Z njimi 

dobimo vpogled v trenutno priprav-

ljenost karateista, spremljamo lahko 

dosežen napredek z načrtovano vadbo. 

Običajno se izvajajo na začetku, med 

izvajanjem programa in na koncu 

priprav. Tako lahko ugotovimo učinek 

športne vadbe. Namen meritev je, da se 

primerjajo rezultati enakih testov, ter 

nadzorujejo spremembe v določenih 

sposobnostih in lastnostih tekmovalcev, 

ki so posledice vadbe v posameznih 

mezociklih.  Meritve, ki so vključene v 

načrt telesne priprave, so sestavljene iz 

različnih testov. Z njimi se preveri 

aerobno in anaerobno vzdržljivost, hi- 

trost, največjo moč in gibljivost ter 

največjo frekvenco srca karateista.  Glede 

na to, da se tehnična in telesna priprava 

karateista ponavadi dopolnjujeta in 

prepletata, se razlikuje glede na etape 

trenažnega procesa. Tako je spremljanje 

stanja pripravljenosti karateistov nujno 

potrebno za sestavo trenažnih sestavin 

in metod za sestavo treningov.  S spreml-

janjem stanja dobimo vpogled v 

trenutno stanje karateista, vidimo napre-

dek in učinek določenih trenažnih 

vsebin, ugotavljamo kje in kako bi še 

lahko izboljšali sestavo treningov,s tem 

pa pomembno vplivamo na preventive 

pred morebitnimi poškodbami športnika. 

Sklep
V športnikovem razvoju so nekatera 

kritična obdobja, ki jih lahko porajajo 

telesne  (prehod v drugo težnostno 

kategorijo, prehod iz mladinske v člansko 

kategorijo, mladostništvo, hitra rast, …) 

ali psihične težave (padec motivacije, 

premagovanje strahu na tekmovanju, 

…); tovrstne težave se ponavadi 

prepletajo. Kljub temu da je trening 

predvsem telesna obremenitev, se med 

treniranjem, sploh v tekmovalnem 

obdobju, pojavljajo tudi psihične 

obremenitve. Čim kasneje bodo nasto-

pila kritična obdobja, ki so pri vsakem 

karateistu skoraj nujna, tem verjetneje je, 

da jih bo karateist lažje premagoval 

(ponavadi je to povezano z motivom 

vrhunskega rezultata). Vsak trening je 

proces, ki v posameznih enotah ali v 

celoti zahteva upoštevanje vseh športno 

trenažnih zakonitosti. Dobra in temeljna 

osnova omogoča visoko nadgradnjo, 

hiter in uspešen razvoj tekmovalca. 

Problem, s katerim se srečujejo trenerji, 

je, kako najti najboljšo kombinacijo med 

tehničnimi, taktičnimi, psihološkimi in 

telesnimi pripravami karateista. Po večini 

opažamo, da dajejo trenerji večji 

poudarek tehnično-taktičnim pripravam. 

Za zmago pri karateju ni dovolj, da je 

karateist najhitrejši, najmočnejši ali da 

ima najlepšo tehniko ter željo po borbah. 

Za zmago je potrebna zdrava kombi-

nacija vsega zgoraj naštetega. Pri tem pa 

je potrebno usklajeno sodelovanje 

trenerja, tekmovalca in drugih strokovnih 

delavcev. 

Literatura:

založba T. Ančnik. 

Inšitut za humanistične raziskave v športu.

košarki. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.

Success in the Martial Arts and Combat Sports. London: 

Hutchinson.

sportaša. Zbornik radova. Kineziološki fakultet sveučilišta u 

Zagrebu, Zagrebački športni savez. 

dology of effective fitness training. Toronto: Sports Books 

Publishers.

Samozaložba V. Sitar.

Pedagoško-psihološki in biološki vidiki kondicijske vadbe 

mladih. Univerza v Ljubljani: Fakulteta za šport, Inštitut za 

kineziologijo.

Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

Ljubljana: Športna unija Slovenija, Fundacija za šport.

Vesna Bezgovšek, prof. šp. vzg. in Marina Dobnik, prof. šp. vzg



Za dosego dobrega športnega rezultata 

mora športnik vložiti veliko svojega dela, 

truda in napora. Prihaja do velikih 

odrekanj in požrtvovalnosti. Imeti mora 

veliko discipline, kanček sreče in talenta 

ter seveda dobrega trenerja, ki mu ob 

vsem tem stoji ob strani in mu pomaga. 

Ravno trener velja za enega izmed 

ključnih dejavnikov za resno ukvarjanje s 

športom in doseganje dobrih rezultatov 

(Tušak in Tušak, 2003; Kajtna, 2006; 

Krevsel, 2001).

Trener na športnika prenaša svoje znanje 

in izkušnje. Uči ga pravilne tehnike, 

sestavlja taktiko, obenem pa predstavlja 

tudi čustveno in duševno komponento. 

Pri trenerju in njegovem delu moramo v 

prvi vrsti poznati zvrst športa s katerim se 

ukvarja oz. v katerem deluje. Poznati 

moramo njegove naloge in vloge, ki jih 

opravlja znotraj svojega trenerskega dela 

ter tri glavne determinante njegovega 

vedenja in delovanja: trenerjevo ose- 

bnost, odnos trener-športnik in znači- 

lnosti situacije, ki vplivajo na trenerjevo 

vedenje (Tušak in Tušak, 2003). 

Preden se poglobimo v samo delo 

trenerja in njegove lastnosti, moramo 

vedeti, s katerim športom se ukvarja. 

Borilni športi so športne zvrsti, katerih 

bistvo je borba med dvema nasprot-

nikoma po točno določenih pravilih 

(Kristan, 2012). Pravila borbe se razlikujejo 

od športa do športa. V diplomski nalogi 

sem se osredotočila na štiri borilne 

športe: boks, karate, taekwondo in judo. 

Če želimo v celoti analizirati pomen in 

vlogo trenerja v specifičnem športu, 

športni situaciji, v specifičnem klubu ali v 

delu s specifičnimi tekmovalci, je 
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pomembno, da si zastavimo vprašanja o 

trenerjevih lastnostih, ki so odločilne za 

njegovo vlogo učitelja (Tušak in Tušak, 

2003). Ali je bolj  pomembno njegovo 

strokovno znanje ali njegove osebnostne 

lastnosti in sposobnosti dela z ljudmi? 

Vedeti moramo kako trenerjeva osebnost 

vpliva na njegovo obnašanje in njegov 

odnos do športnikov. Zanimati nas mora, 

ali obstajata idealen tip trenerja in idealen 

način vodenja športnikov za neko 

specifično športno panogo.

LeUnes in Nation (2002) pravita, da ima 

trener kot ključna oseba v športnikovem 

razvoju več nalog, ki jih mora opravljati. 

Dober trener mora imeti dobro znanje o 

športu, v katerem deluje, zraven tega pa 

mora znati motivirati športnike, zavedati 

se mora osebnih različnosti športnikov, 

znati mora poslušati, biti mora disciplin-

iran in predstavljati vzor. 

Ko govorimo o osebnosti, govorimo o 

vseh lastnostih in značilnostih, ki jih ima 

človek kot posameznik. Vsako delovno 

področje zahteva od posameznika, ki 

opravlja določeno delo, da ima razvite 

določene lastnosti, ki so bolj ali manj 

pomembne za dobro in učinkovito 

opravljanje njegovega dela. Lastnosti, ki 

jih poudarjajo različni avtorji, trenerji in 

tekmovalci, so: emocionalna stabilnost, 

družabnost, dominantnost, realnost, 

inteligentnost, inventivnost, zaupljivost in 

zanesljivost (Tušak in Tušak, 2003). 

Ustrezna osebnostna struktura trenerja je 

ključ za uspešnost v trenerskem delu. 

Odnos trener-športnik ni le nek dodatek 

ali stranski produkt treniranja, ampak je 

sam temelj treniranja. Trener in športnik 

namenoma razvijata odnos, za katerega 

je značilno priznavanje, upoštevanje in 

spoštovanje drug drugega. Učinkovit 

odnos trener-športnik je celostni pristop s 

poudarkom na pozitivni rasti in razvoju 

tako kot trenerja kot športnika in na 

osebnostni rasti nasploh (Jowett, 2005).

Vpliv situacije ima lahko velik vpliv na 

tekmovalca in tudi trenerja, kar pa 

posredno vpliva tudi na doseganje 

rezultata. Trener kot voditelj in model 

mora v dani situaciji pravilno odreagirati. 

S svojim obnašanje mora delovati kot 

vzor tekmovalcem.

Cilj diplomske naloge in kratke raziskave 

je bil ugotoviti, katerih deset lastnosti 

trenerja je najpomembnejših za dosego 

dobrega športnikovega rezultata v 

borilnih športih. Za dober rezultat smo 

smatrali kolajno na evropskem prvenstvu, 

svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah 

ali na tekmi evropskega ali svetovnega 

merila.

Raziskovanja desetih najpomembnejših 

lastnosti trenerja borilnih športov sem se 

lotila z metodo Delfi, ki je statistična 

metoda zbiranja napovedi in mnenj več 

ljudi, po navadi strokovnjakov na podro- 

čju raziskovalnega problema (Švarc, 

2014). V raziskavi je sodelovalo 9 načrtno 

izbranih anketirancev, starih od 16 do 56 

let (33,2±12,5 let). Sodelovali so štirje 

trenerji in štirje tekmovalci, po eden iz 

vsakega izbranega borilnega športa 

(boks, judo, karate in taekwondo), ter en 

pedagog, ki poučuje trenerje na licenčnih 

seminarjih. V prvem delu so dobili anketi-

ranci vprašalnik (pridobivanje širšega 

mnenja o tematiki), na katerega so odgo-

vorili prosto, s svojimi besedami. V 

drugem delu so dobili še anketo, ki je 



vsebovala vse naštete lastnosti. Izmed 

teh lastnosti so morali izbrati po njihovem 

mnenju deset najpomembnejših in jih 

razporediti od najpomembnejše do naj- 

manj pomembne. 

Nekatere lastnosti je naštelo več anketi-
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rancev, nekatere pa so se pojavile samo 

pri enem izmed njih. Anketiranci so 

ponekod višje ocenili lastnost trenerja, ki 

jo je navedel nekdo drug, kot pa lastnost, 

ki jo je navedel sam. Najvišje ocenjena je 

lastnost strokoven (na lestvico najpo- 

membnejših 10 jo je uvrstili vseh devet 

anketirancev). Za njo sta najvišje ocenjeni 

lastnosti izkušen in zanesljiv, ki sta si po 

točkah precej blizu. Med deset najpo- 

membnejših spadajo tudi lastnosti: profe-

sionalen, odgovoren, vzoren, zaupljiv, 

vztrajen, inteligenten in spoštljiv.

Lastnosti trenerja so definitivno velikega 

pomena pri delu s športniki in doseganju 

dobrih rezultatov. Večina raziskav, oprav-

ljenih na tematiko lastnosti trenerjev, na 

prvo mesto postavlja strokovnost kot 

najpomembnejšo lastnost trenerja. Tudi 

pri trenerjih borilnih športov je po moji 

raziskavi strokovnost najpomembnejša. 

Sama se strinjam s Mocsai (2001) ki pravi, 

da ne obstaja prototip uspešnega 

trenerja, imajo pa uspešni trenerji neka- 

tere skupne lastnosti in značilnosti. Prav 

tako je pomembno, da se trener prilagaja 

osebnosti posameznega tekmovalca. 

Članek je povzetek moje diplomske naloge z naslovom 

Deset najpome/ mbnejših lastnosti trenerja borilnih 

športov; mentor je bil doc. dr. Milan Hosta.
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Uvod

Če pogledamo statistiko dobitnikov 

medalj z zadnjih evropskih in svetovnih 

prvenstev, hitro pridemo do ugotovitve, 

katere države prednačijo v številu 

osvojenih medalj tako na članskih kot 

tudi na mladinskih prvenstvih. Majhne 

države, kot je Slovenija, težko držijo stik z 

najboljšimi, saj smo poleg manjšega 

števila registriranih športnikov v zaos- 

tanku tudi pri financiranju reprezen- 

tančnih programov. Po nekaterih podat-

kih naj bi bilo v Egiptu registiriranih 

preko 500.000 tekmovalcev, v Franciji več 

kot 350.000, športniki so zaposleni v 

vojski in policiji ter imajo zato na voljo 

veliko več časa in sredstev za trening in 

tekmovanja kot naši tekmovalci. Če ho- 

čemo držati stik z najboljšimi, moramo k 

treningu pristopiti bolj sistematično in 

učinkovito. 

Moderni športni karate se je v zadnjem 

obdobju spremenil ne samo na tehni- 

čnem in taktičnem področju, pač pa 

vedno bolj prihajajo v ospredje tekmov-

alci, ki so izjemno telesno pripravljeni. V 

komisiji za reprezentance smo poiskali 

pomoč v podjetju S2P d.o.o., ki se ukvarja 

z razvojem merilne tehnologije na 

področju športa in medicine. K treningu 

reprezentantov smo hoteli pristopiti še 

bolj strokovno in sistematično, zato smo 

z direktorjem podjetja in nekdanjim odli- 

čnim karateistom dr. Nejcem Šarabonom 

zastavili obsežen projekt »Znanost v 

prakso – športna diagnostika v karateju«. 

Začetek

Najprej smo analizirali borbo ter določili 

glavne komponente kondicijske priprave 

v športnem karateju. Pri sestavljanju 

testne baterije smo se osredotočili na 

športni in zdravstveni vidik. 

Sestavili smo naslednje sklope testov:

Klinični fizioterapevtski pregled, ki 

vsebuje teste lokalne gibljivosti, provoka-

tivne teste mišičevja, sklepnih in 

obsklepnih struktur, pregled osnovne 

drže ter osnovnih gibalnih vzorcev.

V sklopu jakosti in moči testiramo 

mišične asimetrije agonistov in antago-

nistov, razmerje mišičnih skupin desnih 

in levih okončin, razvoj maksimalne in 

eksplozivne moči mišic nog in trupa ter 

osnovne poskoke, s katerimi dobimo 

vpogled v izkoristek elastične energije 

posameznika.

S testi dinamične stabilnosti in 

ravnotežja skušamo ugotoviti nagnje- 

nost k poškodbam kolena.

V zadnjem sklopu pa so specialni te-    

sti agilnosti, hitrosti in reakcijskega   

časa ter testi aerobne in anaerobne 

vzdržljivosti, ki so prilagojeni karateju.

Novembra 2014, po svetovnem prven-

stvu v Bremnu, smo testirali članske 

reprezentante. Vsak od njih je dobil 

individualno poročilo rezultatov ter 

strokovni članek
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usmeritve za odpravljanje pomanklji- 

vosti, ki smo jih zabeležili med testira- 

njem.  Drugo testiranje smo opravili pred 

začetkom ciklusa priprav mladinske 

reprezentance za svetovno prvenstvo v 

Džakarti v mesecu avgustu 2015. 

Širina projekta

Prva faza. Poleg testiranja športnikov 

smo pri nastajanju projekta imeli v mislih 

tudi aktivno vključevanje klubskih trener-

jev. V povezavi s tehnično komisijo smo 

projekt predstavili na licenčnih seminar-

jih, kjer so trenerji dobili teoretične in 

praktične informacije s področja kondici-

jskega treninga. Bodoči trenerji se s 

projektom srečujejo na strokovnih uspo- 

sabljanjih. Na vsakoletnih srečanjih 

bomo predstavili izsledke s testiranj, 

hkrati pa se poglobili v posamezen sklop 

testne baterije. 

Druga faza je bila mednarodna pred- 

stavitev projekta. Trener članske repre- 

zentance Matjaž Končina se je oktobra 

2015 na povabilo dubajskega kluba Al 

Ahli udeležil mednarodnega semi- narja 

pod okriljem WKF za športnike, trenerje 

in sodnike. Na svetovnem mla- dinskem 

prvenstvu v Džakarti je projekt predstavil 

članom medicinske komisije WKF.

V tretji fazi želimo razširiti ponudbo na 

druge borilne športe ter dodati spe- 

cifične teste k že obstoječim.

Kako naprej

Z načrtnim treningom vzdržujemo in 

razvijamo posamezne motorične spo- 

sobnosti, ki so ključnega pomena v 

športni borbi, rezultati meritev pa nam 

dajo dober vpogled v kondicijsko pripra- 

vljenost tekmovalcev; le to smiselno 

vključujemo v tehnično in taktično 

pripravo posameznikov.

Projekt »Znanost v prakso – športna 

diagnostika v karateju« smo v angleščini 

poimenovali »Testing in Karate«. Ker so 

bili odzivi trenerjev in športnikov na 

predstavitvah v Dubaju in Džakarti 

izjemni, smo se odločili testiranje ponu-

diti tekmovalcem, ki se bodo udeležili 

svetovnega pokala Thermana 2016 v 

Laškem. V sklopu tekmovanja bomo 

izvedli tudi mednarodni seminar s 

španskim trenerjem Juanom Luisom 

Benitez  Cardenesom, ki je izjemen na 

področju taktike v športni borbi, hkrati 

pa zelo dobro sodeluje z našim trener-

jem Matjažem Končino. Z izmenjavan-

jem izkušenj s področja športne borbe in 

kondicijske priprave želimo vzpostaviti 

prepoznaven model treninga, ki bo 

temeljil na znanstvenih teorijah in izku- 

šnjah mednarodno priznanih trenerjev. 

Zavedamo se, da je testiranje, razvijanje 

opreme in testov drag ter dolgotrajen 

proces, vendar so bili odzivi reprezenta- 

ntov na tovrstno delo pozitivni. Zato smo 

se odločili, da bomo testiranja uvedli tudi 

za mlajše starostne skupine ter veliko 

pozornosti posvetili razvoju specifičnih 

testov za tekmovalce v katah.

S2P, d.o.o. je visoko-tehnološko podjetje, ki je bilo ustano- vljeno z 

ambicijo po razvoju naprednih merilnih sistemov za uporabo v 

športu, medicini in znanosti. Visoko izobražen kader in dolgoletne 

izkušnje uvrščajo podjetje S2P v svetovni vrh na področju 

meroslovja. S sodobno opremljenim diagnostičnim laboratorijem 

v Ljubljani in mednarodno priznanim kadrom je S2P eden 

najboljših ponudnikov športno-medicinske diagnostike v Sloveniji.
Tehnološki park 19 | SI-1000 Ljubljana | Slovenija

M: +386 40429505 | E: info@s2p.si
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nedelja, 13 marec 

sobota, 12 marec 

tekmovanje in repasaži

tekmovanje in repasaži

kata ženske & moški

tekmovanje in repasaži

finale

finale

borbe ekipno ženske in moški

finale borbe in kate

finale borbe ženske, moški

borbe 

moški -75, -84, + 84

ženske -61, -68, + 68

moški -60, -67
ženske -50, -55

9.00 - 10.00 

10.00 -11.00

9.00 

18.00 

9.00 

13.00 

14.00 

tehtanje kategorij, ki se odvijajo v soboto – dvorana Tri Lilije 

tehtanje kategorij, ki se odvijajo v nedeljo – dvorana Tri Lilije 

URNIK TEKMOVANJA KARATE1

KARATE 1 Laško, 12. 03. 2016 - 13. 03. 2016
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URNIK KARATE KAMPA IN TESTIRANJA

ponedeljek, 14 marec 

testiranje v karateju

reprezentančni trening ali prosto 

9.00 – 17.00

16.00 – 20.00

torek, 15 marec 

razlaga rezultatov testiranja ali prosto

trening kamp - tehnika/taktika

9.00 – 11.00

17.30 – 19.00

sreda, 16 marec 

trening kamp - tehnika/taktika

trening kamp - tehnika/taktika

9.30 – 11.00

17.30 – 19.00

četrtek, 17 marec 

reprezentančni trening ali prosto 

odhod

9.30 – 11.00

12.30 -

Karate kamp in testiranje  Laško, 14. 03. 2016 - 17. 03. 2016
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Laško - SLOVENIJA
12. 3. – 13. 3. 2016


