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Spoštovane bralke in bralci!

Za nami je zanimivo, dogajanj polno in za karate 

izredno pomembno leto. 

Karate je že dolga desetletja zelo razširjen in popularen, 

v zadnjem času pa se vse bolj razvija v smeri 

modernega in dinamičnega športa.

Po priznanju karate športu (uvrstitev na prve evropske 

igre v Bakuju leta 2015) je v iztekajočem se letu prišlo 

do uvrstitve karateja med olimpijske športe. Avgusta je 

na OI v Braziliji Mednarodni olimpijski komite na svojem 

kongresu sprejel sklep, da je karate eden od petih novih 

športov, ki bodo na uradnem programu letnih olimpi-

jskih iger leta 2020 v Tokiju. Ob koncu leta je sledilo še 

priznanje z uvrstitvijo karateja na program olimpijskih 

iger mladih v Buenos Aires 2018; ta sklep je sprejel IO MOK 

na zasedanju 6. decembra. S tem so se uresničile dolgo- 

letne želje in sanje več generacij karateistov. Obenem pa 

uvrstitev karateja na olimpijske igre predstavlja cilj in 

motivacijo za delo trenutni generaciji mladih karateistov. 

Rezultati v zadnjih letih kažejo, da smo blizu evro-

pskega in svetovnega vrha. To potrjujejo srebrna 

medalja Maše Simonič ter dve peti mesti z mladinskega 

evropskega prvenstva na Cipru, visoke uvrstitve na 

Karate1 turnirjih, 10 osvojenih medalj na svetovnem 

pokalu za mlade v Umagu in 22 medalj z balkanskih 

prvenstev. Ob pregledu tekmovalnih rezultatov pa 

seveda izstopa izreden uspeh našega parakarateista 

Skenderja Tošića, ki je na svetovnem prvenstvu v Linzu 

osvojil naslov svetovnega prvaka v kategoriji na 

invalidskih vozičkih. V letu 2016 smo zabeležili tudi prvo 

zmago na Karate1 Premier ligi, za katero je v Istanbulu 

poskrbela Tjaša Ristič. Prvič smo imeli tudi tekmovalko 

na prvem mestu svetovne karate lestvice, in sicer 

kadetinjo Uršo Haberl.

Mislim, da moramo ob pregledu dogajanja v preteklem 

letu omeniti tudi turnir Karate1 Thermana Open, ki smo 

ga organizirali v Laškem. Več kot 500 tekmovalk in 

tekmovalcev iz 40 držav je rezultat in potrditev dobrega 

dela v preteklosti. Glavna zahvala za izvedbo gre 

predvsem podjetju Thermana d.d., podjetju GES, d.o.o 

kot generalnemu pokrovitelju, vsem ostalim pokro-

viteljem ter seveda vsem prostovoljcem, brez katerih bi 

bila izvedba nemogoča.

Ne smemo pozabiti, da se evropski in svetovni vrh širi, 

da je konkurenca vedno številčnejša in tudi, da Evropa 

ne predstavlja več dominantne sile v sveto-vnem 

karateju, kot jo je še nekaj let nazaj. Na žalost pa tudi 

naša majhnost in zato ozek krog vrhunskih tekmoval-

cev predstavljata določeno omejitev, saj v mnogih 

kategorijah nimamo primernih zamenjav. Kljub vedno 

manjšemu vlaganju v šport pa smo v letu 2016 prvič v 

zgodovini slovenskega karateja uspeli zagotoviti plačilo 

za profesionalnega trenerja. V okviru projekta za razvoj 

kadrov na Olimpijskem komiteju Slo- venije smo za 

določeno obdobje uredili zaposlitev za Matjaža 

Končino, prof. šp. vzg., trenerja članske repre- zentance 

za borbe. To nam predstavlja boljše pogoje za nadalje-

vanje strokovnega dela v naslednjem letu.

22. novembra smo na Vranskem z g. Jožetom Hartlom, 

direktorjem podjetja GES d.o.o. iz Celja podpisali 

pogodbo o generalnem sponzorstvu, kar za Karate 

zvezo Slovenije pomeni izboljšanje materialnih 

pogojev za realizacijo tekmovalnih ciljev. Ob isti 

priložnosti smo z g. Domagojem Krznaričem, direktor-

jem LMK INTERNATIONAL d.o.o podpisali aneks k 

pogodbi o promocijskem sodelovanju še za štiri leta. 

Največja pridobitev tega je sponzoriranje 500 kosov 

tatamijev v letu 2017.

Ob koncu še enkrat čestitke vsem tekmovalkam in 

tekmovalcem ter njihovim klubskim trenerjem. Zahvala 

tudi vodstvom njihovih klubov in njihovim staršem za 

razumevanje ter pomoč pri delu reprezentanc.

Z najboljšimi olimpijskimi željami želim vsem veliko 

uspeha pri nadaljnjem delu.

UVODNIK
Dr. Igor Zelinka
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Velenje, 20. 2. 2016

kata veterani nad 50 let (5) kata veteranke nad 50 let (2)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata veterani do 50 let (6)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata veteranke do 50 let (4)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

 GALIČ METKA

 STEKLASA NATAŠA

Karate Klub Brežice

Karate Klub Virtus Duplica

 HORVAT ALBIN

 BAHOR IGOR

 RUKŠE MIHAEL

 FLIS DARKO

Karate Klub Branik Maribor

Karate Klub Velenje

Karate klub Novo Mesto

Karate Klub Olimpija Ljubljana

 GOLAČ ŠEFKA

 KENDA NATALIJA

 PETANČIČ MATEJA

 OMEJEC IRENA

Karate Klub Rudar Velenje

Karate Klub Velenje

Karate Klub Brežice

Karate Klub Olimpija Ljubljana

Karate Klub Emona

Shotokan Karate Klub Postojna

Karate Klub Velenje

 SEMOLIč IGOR

 LIŠINOVIĆ HADIS

 BERK. DRAGAN

 VERNOT SREčKO Društvo Za Borilne Veščine Piran

kumite člani -75 kg (7)

1.  RUŠITI ARDIT Karate Klub Hrastnik

2.  MARIČ REM Shotokan Karate Klub Grosuplje

3.  KLANEČEK ALJAž Karate Klub Zmaj

3. 

kumite člani +84 kg (6)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

 BERTONCELJ NEJC Karate Klub Mawashi Postojna

kumite člani -60 kg (1) kumite člani -67 kg (4)

1. 

kata člani dp (13)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata članice dp (8)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite člani - 84 kg (6)

1. 

2. 

3. 

kumite članice - 50 kg (3)

kumite članice - 55 kg (4)

1. 

2. 

1. 

kumite članice -61 kg (2)

kumite članice -68 kg (5)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

kumite članice + 68 kg (3)

 MARKAČ JUš Karate Klub Zmaj

 ŠPANBAUER FILIP Sho. Karate-do Klub G. Radgona

 MERC JAN Karate Klub Zmaj

 TUBIČ GORAN Društvo Za Borilne Veščine Piran

 BERTONCELJ TJAšA

 FAZLIČ SABINA

Karate Klub Mawashi Postojna

Karate Klub Trbovlje

 RISTIČ TJAŠA Karate Klub Kranj

 RAILIĆ MLADEN

 GORENC DENIS

 PREDALIČ JAKA

 NOVAK FRANCI

Društvo Za Borilne Veščine Pira

Karate Klub Hrastnik

Karate Klub Zmaj

Karate Klub Kranj

 HRIBOVŠEK BLAž Karate Klub Trbovlje

 BUDIHNA SEBASTJAN Karate Klub Ljubljana

 TABAKOVIĆ OMER Karate Klub Tiger Velenje

 ZAJC PETRA Karate Klub Kolektor Idrija

 GODNIČ ANJA Karate Klub Kranj

 PUŠČENIK LARA Karate Klub Kranj

 ČATAKOVIĆ DIJANA Karate Klub Kolektor Idrija

 STISOVIČ KATJA Športno Društvo Dinamik Celje

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Karate Klub Radvanje

Karate Klub Nestor

 STANKO SARA

 PUčKO LARA

 PUŠNIK LINA

 OMERZO KAJA Karate Klub Brežice

 BUDIČ KAJA Karate Klub Kolektor Idrija

 MOTNIKAR META Karate Klub Virtus Duplica

 KEREC TAMARA Športno Društvo Dinamik Celje

 SIMONIČ MAšA

 GALIČ NASTJA

 PUčKO LARA

 MUSIČ ALENA

Karate Klub Kovinar Maribor

Karate Klub Brežice

Karate Klub Radvanje

Karate Klub Velenje

Karate Klub Zmaj

Karate Klub Rudar Velenje

Shotokan Karate-do Klub Gornja Radgona

 KLANEČEK ALJAž

 UZEJNOVIČ BELMIN

 KLOBASA DAVID

 BREZOČNIK JAN Karate Klub Lovrenc Na Pohorju
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kata ekipa dečki (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ekipa ml. kadeti (8)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ekipa malčki (5) kata ekipa malčice (5)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ekipa najmlajši (6)

1. 

2. 

3. 

kata ekipa najmlajše (3)

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ekipa deklice (6)

1. 

2. 

kata ekipa ml. kadetinje (2)

kata ekipa kadeti (3)

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

kata ekipa kadetinje (3)

kata ekipa mladinci (3)

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ekipa člani (5)

 KK KRANJ 1 NADIŽAR, REPIČ, DROBNJAK

 KK MAWASHI 1 KOBAL, ĐAKOVIĆ, KONTREC

 KK IDRIJA 2 PAVŠIČ, NEDIŽAVEC, LOGAR

 KK TRBOVLJE 1 ČEŠAREK, LESAR, KOLANDER

 KK TRBOVLJE 1

 KK LOVRENC 1

CESTNIK, IULIANO, ZIDAR

BRITOVŠEK, HERMAN

 KK VELENJE 1

 KK RADVANJE 1

 KK RADVANJE 2

CESAR, ČESKO

ARSLANOVSKI, BREZNIK, NAJŽAR

PUČKO, MARUŠIČ, HORVATIČ

 ŠD GORICA 1

 KK OPLOTNICA 1

 KK KOZJANSKO 1

3.  SH. VELENJE 1

 KK OPLOTNICA 2

KOLŠEK, PERIC PŠENIČNIK, ŠOLAJA

GANZITTI, GORENŠEK, LAMPREHT

BELE, ZBIL, LOTRIČ

MULAVDIĆ, ČMAK, TURNŠEK

 KK POSTOJNA 1

 KK RUDAR 1

 KK BREžICE 1

 SH. POSTOJNA 1

JOŠT, PRAPROTNIK, AKSENTIĆ

DRAGIĆ, KANDUT

LAKNER, LAVRIČ, PETKOVIĆ

LIŠINOVIĆ, STOJANOVIĆ, OSMANAJ

 KK CERKNICA 1

 KK TRBOVLJE 1

 SH. VELENJE 1

 KK VELENJE 2

BASAR, KRANJC, MIHELIČ

ŠEHIČ, LUKAČ, GRIVEC

ROGELŠEK, GAJŠEK, HUSEINOVIĆ

BRŠEK PUNGARTNIK, BRŠEK PUNGARTNIK

 KK ŽALEC 1

 KK RADVANJE 1

 KK OPLOTNICA 1

 KK IDRIJA 1

MEDVED, SUŠA

BURLAK, RAJTER

TONKOVIČ, HMELAK, STEGNE

KRŽIŠNIK, ERZNOZNIK

kata ekipa članice (2) kumite ekipa dečki (7)

1.  KK BREžICE 1 GALIČ, OMERZO, PLANINC

2.  KK ŽALEC 1 LUBAJNŠEK, PUČKO, ZUPANČIČ

 KK RADGONA 1 KLOBASA, KLEMENČIČ, STERNIŠA

 KK RUDAR 1 POLIČNIK, TAMŠE PANIĆ

 KK KRANJ 2 PLEVNIK, KORDIČ, DROBNJAK

3.  KK POLZELA 1 REPNIK, VRANIČ, PODPEČAN

 KK RADVANJE 1 PAULEC, RUTAR, BURLAK

 KK RUDAR 1 NOVAK, OMIĆ

 KK POLZELA 1 ŽERJAV, BERGANT, AVŽNER

FERLIN, JOKSIMOVIČ, PERC

BEČIČ, KANDUT, TALER

PODPEČAN, REPNIK, VINDIŠ

 KK TRBOVLJE 1

 KK RUDAR 1

 KK POLZELA 1

 KK RUDAR 1 TALER,UZEJNOVIČ

 KK LOVRENC 1 BREZOČNIK, HELBL, DAJČMAN

 KK TRBOVLJE 1 FERLIN, JOKSIMOVIČ, PERC

 KK RUDAR 2 PAVLOVIČ, BEČIČ

 KK KOZJANSKO 1

 KK RUDAR 1

 KK OPLOTNICA 1

BELE, BELE, HRIBAR

OSMANOVIĆ, POLIČNIK

LAMPREHT, VALENČAK, SLATINEK

HMELAK, JELENKO, GORENŠEK

TRONTELJ, ŠPANIČ, KRALJ

BOJC, RADONJIČ, SUBOTIČ

 KK OPLOTNICA 1

 KK CERKNICA 1

 KK POSTOJNA 1

JAVERNIK, OČKO, OBLONŠEK

���
���������	�
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Polzela, 5. 6. 2016
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kumite ekipa kadetinje (2)

1.  KK ŽALEC 1 ČETINA, SUŠA, HOČEVAR

2.  KK ROGAšKA 1 POTISK, TEPEŠ, ZAVRŠKI

kumite ekipa mladinke abs (3)

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ekipa ml. kadetinje (6) kumite ekipa kadeti (8)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ekipa deklice (4)

1. 

2. 

3. 

kumite ekipa ml. kadeti (10)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ekipa mladinci abs (6)

1. 

kumite ekipa ml. člani abs (1)

kumite ekipa ml. članice abs (1)

1. 1. 

2. 

3. 

kumite ekipa člani abs (4)

kumite ekipa članice abs (3)

1. 

2. 

3. 

 KK TRBOVLJE 1 FERLIN, JOKSIMOVIČ, MUJKANOVIĆ

 KK IDRIJA 1 BAJUK, PRIMOŽIČ

 DBV PIRAN 1 BUDIN, TUBIČ

 KK POLZELA 1 PODPEČAN, VINDIŠ

 ŠD GORICA 1 FLORJANČIČ, STANKO  KK ZMAJ 2

 KK ZMAJ 1

 KK RUDAR 1

3.  KK LJUBLJANA 1

MARKAČ, MERC, RIHTARIČ

KLANEČEK, PREDALIČ, PAVELIĆ

MULABDIĆ, MEŽA, MULABDIĆ

BUDIHNA, SETNIČAR

 ŠD GORICA 1

 SHK. KRANJ 1

 KK RADENCI 1

 KK KRANJ 1

KACIN, PETRNEL, ZLATKOV

KHAFNAR, JAGODIC, KAROV

JURINEC, SKOTNIK

ČRNILEC KESIČ, REBOLJ, KRALJ

 KK POLZELA 1

 KK GROSUPLJE 1

 KK KRANJ 1

 KK ŽALEC 1

BERGANT, ŽERJAV, JURINEC

DEBELJAK, MEKIČ

REBOLJ, KOTNIK, KRAJNIK

TOPOLOVEC, UGOVŠEK, KVAS

kategorija specialni kategorija para

1. 

2. 

3. 

1.  Skender Tošič Karate Klub Zmaj  Igor Dobrič

 Diandra Bekčić

 Andraž Virant

Karate klub Žalec

Karate klub Velenje

Karate klub Zmaj

 KK NESTOR 1 KOVAČEC GRAČNER, SMILJAN

 KK LJUBLJANA 1 JERIHA, KURBEGOVIĆ

 KK ŽALEC 1 ZUPANČIČ, LUBAJNŠEK

 KK ZMAJ 1 KLANEČEK,PREDALIČ,PAVELIĆ

FLORJANČIČ, STANKO, ŽUBER

RISTIČ, GODNIČ

ŠKOF, MLEKUŠ, NEČEMAR, JEGLIČ

 ŠD GORICA 1

 KK KRANJ 1

 KK ŠIšKA 1

 KK TRBOVLJE 

 KK RADENCI 1

 KK POLZELA 1

 KK KOZJANSKO 1

ISAKOVIČ, MARKULJEVIČ,

ČERNELA, SKOTNIK

FEKONJA, PODPEČAN, VRANIČ

JORDAN, LESNIKA

ŽIBRET, LAMPIČ

LIKAR, ĐAKOVIĆ, KOBAL - PAHOR

REPIČ, NADIŽAR, OGRIZEK

 KK LJUBLJANA 1

 KK MAWASHI 1

 KK KRANJ 1
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kata dečki (21)

1.  BOROVNIK NIK Karate Klub Velenje

2.  ČEH ALEŠ Shotokan Karate Klub Grosuplje

3.  KLEMENČIČ TAJ Shotokan Karate Klub Bohinj

3. 

kata ml. kadeti (22)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3.  BURLAK ANDRAŽ Karate Klub Radvanje

kata malčki (31) kata malčice(21)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata najmlajši (17)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata najmlajši (17)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata deklice (29)

1. 

2. 

3. 

3. 

kata ml. kadetinje (17)

kata kadeti (12)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata kadetinje (17)

kata mladinci (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kata mladinke (17)

 FRAS PIA LETRICIA Karate Klub Selnica Ob Dravi

 PETAN ELA Karate Klub Brežice

 GOLAČ AJDA Karate Klub Rudar Velenje

 ČEŠAREK SIMONA Karate Klub Trbovlje

 HARTL BOR

 HARTL JAN

 HUDALES TOMAŽ

 KERŠIČ AHLIN ŽAN

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Društvo Za Karate Celje

Karate Klub Kranj

 MUHARE. ŠUHRA

 ČESKO KAJA

 CESAR PIA

 SUŠA HANA

Karate Klub Tiger Velenje

Karate Klub Velenje

Karate Klub Velenje

Karate Klub Žalec

 DRAGIć LANA

 LAVRIČ SARA

 STOJANOVIĆ GLORIJA

 KANDUT ZOJA

Karate Klub Rudar Velenje

Karate Klub Brežice

Shotokan Karate Klub Postojna

Karate Klub Rudar Velenje

 BELE LUKA

 MIHELIČ MAJ

 GANZITTI NOAH

 ALIČ ADAM

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Cerknica

Shotokan Karate Klub Oplotnica

Karate Klub Kolektor Idrija

kata ml. člani (5) kata ml. članice (6)

1.  POKRIVAČ ALEš TV Društvo Partizan Ljutomer

2.  RITLOP ROK Karate Klub Radvanje

3.  JAGARINEC JUš Karate Klub Polzela

3. 

1. 

2. 

3. 

3.  JOKSIMOVIČ STEFAN Karate Klub Trbovlje

 SIMONIČ MAšA Karate Klub Kovinar Maribor

 GALIČ NASTJA Karate Klub Brežice

 GOLAČ AZRA Karate Klub Rudar Velenje

 PUčKO LARA Karate Klub Radvanje

 STERNIšA NEJC Shotokan Karate-do Klub G. Radgona

 KLOBASA BLAŽ Shotokan Karate-do Klub G. Radgona

 HORN MICHEL Karate klub Novo Mesto

 MORI NIK Karate Klub Selnica Ob Dravi

 GANZITTI NIA Shotokan Karate Klub Oplotnica

 NADIŽAR LANA TISA Karate Klub Kranj

 HORVATIČ KATJA Karate Klub Radvanje

 REPIČ JERCA Karate Klub Kranj

Shotokan Karate-do Klub G. Radgona

Shotokan Karate Klub Bohinj

Karate Klub Velenje

 KLOBASA DAVID

 TALER JAKA

 BOROVNIK DOMEN

 BREZOČNIK JAN Karate Klub Lovrenc Na Pohorju

 ARSLANOVSKI NIKITA Karate Klub Radvanje

 LUBAJNšEK LINA Karate Klub Radvanje

 ČATER TINA Karate Klub Sho. Velenje

 RESINOVIČ MAJNA Karate Klub Radvanje

 HRIBAR GAJA

 BELE LEA

 BELE ANA

 HORN ESTER

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate klub Novo Mesto

Karate Klub Postojna

Karate Klub Postojna

Društvo Za Karate Celje

 SUBOTIč FILIP

 BOJC JAKOB

 GOLEŽ PETER

 KRALJ PATRIK Karate Klub Cerknica

��������
�����������������
Podčetrtek, 26. 11. 2016
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 ARSENIć PETAR Karate Klub Postojna

 ŠPORN LANEJ Karate Klub Polzela

 ŽIBRET BOR Karate Klub Ljubljana

 RAJTER MATIC Karate Klub Radvanje

 BOROVNIK NIK

 SUŠA ŽIGA

 TONKOVIč NIK

 KLEMENČIČ TAJ

Karate Klub Velenje

Karate Klub Žalec

Shotokan Karate Klub Oplotnica

Shotokan Karate Klub Bohinj

 BURLAK ANDRAŽ

 RADIĆ LUKA

 TOPOLOVEC DOMEN

 PRELOG ŽAN

Karate Klub Radvanje

ŠD Gorica Nova Gorica

Karate Klub Branik Maribor

Karate klub Civitas

kumite deklice -40kg (10)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. kadeti - 40kg (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite dečki -45kg (5) kumite dečki +45 kg (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite dečki -35 kg (10)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite dečki -40kg (5)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite deklice +40kg (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. kadeti -45kg (10)

kumite ml. kadeti -50 kg (10)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. kadeti -55 kg (9)

kumite ml. kadeti +55 kg (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. kadetinje -40 kg (7)

 COSOVICI MAXIM

 SKOTNIK NEJC

 ADAMIč TIMON

 MARKULJEVIČ UROŠ

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Karate Klub Radenci Shotokan

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Karate Klub Trbovlje

 VALNER TIM

 GRAČNAR JAN

 GORIŠEK MATEJ

 ZVER NIKO

Društvo Za Karate Celje

Karate Klub Nestor

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Karate Klub Murska Sobota

kumite ml. kadetinje -45 kg (3) kumite ml. kadetinje -50 kg (11)

1.  ĐAKOVIć LARA Karate Klub Mawashi Postojna

2.  BAJUK EVA Karate Klub Kolektor Idrija

3.  FURMAN MINEA Karate Društvo Loče

1. 

2. 

3. 

3. 

 MOLNAR ELIZABETA Karate Klub Ljubljana

 KVAS TJAŠA Društvo Za Karate Celje

 LAMPIČ ANA Karate Klub Ljubljana

 ŽIBRET ZALA Karate Klub Ljubljana

 PLEVNIK GAL Karate Klub Kranj

 BAŠIČ FEKONJA MAI Karate Klub Polzela

 SARAJLIć MATEJ Karate Klub Shotokan Kranj

 ISAKOVIČ KENAN Karate Klub Trbovlje

 JANŽEKOVIČ ALEN TV Društvo Partizan Ljutomer

 TAMŠE PANIĆ NIKLAS Karate Klub Rudar Velenje

 KOLšEK MAJ Karate Klub Žalec

 ČEBULAR DANAJ Karate Klub Shotokan Velenje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kolektor Idrija

 JORDAN TIMOTEJ

 LESNIKA ŽAN LUKA

 DEMSAR LUKA

 PRELC AJAN Shotokan Karate Klub Postojna

 REPIČ JERCA Karate Klub Kranj

 MAGAJNA MAšA Karate Klub Mawashi Postojna

 ROM-ZUPANC EMA Karate Klub Nestor

 NOVAK SARA Karate Klub Rudar Velenje

 KUNSTEK NEJC Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

 SUHODOLNIK VID Karate klub Civitas

 KRŽIŠNIK GAL Karate Klub Kolektor Idrija

 KRANJC ANŽE Karate Klub Cerknica

 SAVANOVIć LANA Shotokan Karate Klub Grosuplje

 AVŽNER ZOJA Karate Klub Polzela

 PETAN ELA Karate Klub Brežice

 FRAS PIA LETRICIA Karate Klub Selnica Ob Dravi

 GOLAČ AJDA Karate Klub Rudar Velenje

 OGRIZEK TRINA Karate Klub Kranj

 SEVER ANA Karate Klub Brežice

 ŠTEHARNIK TINKARA Karate Klub Radvanje

kumite ml. kadetinje +50 kg (12)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite kadeti -52 kg (9)

1. 

2. 

3. 

3. 

 PODPEČAN LAN

 HUDALES TOMAŽ

 TOČAKOVIĆ NEMANJA

 SKOTNIK SANI

Karate Klub Polzela

Društvo Za Karate Celje

Karate Klub Shotokan Velenje

Karate Klub Radenci Shotokan

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Shotokan Karate Klub Postojna

Karate Klub Radenci Shotokan

 DEBELJAK HANA

 MUJAGIć LARISA

 JURINEC EVA

 ŽERJAV NUŠA Karate Klub Polzela
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kumite kadeti -70 kg (6)

1.  ZLATKOV TEODOR ŠD Gorica Nova Gorica

2.  LAZIć LEON Karate Klub Ljubljana

3.  STEFAN.I ANDRAž Karate Klub Postojna

3. 

kumite kadetinje -54 kg (7)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3.  PLASKAN JURIJ Karate Klub Žalec

kumite kadeti -57 kg (7) kumite kadeti -63 kg (10)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. kadetinje +50 kg (12)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite kadeti -52 kg (9)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite kadeti +70 kg (12)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite kadetinje +54 kg (11)

kumite mladinci -55 kg (2)

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

kumite mladinci -61 kg (3)

kumite mladinci -68 kg (8)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite mladinci -76 kg (10)

 JURINEC MATEVŽ Karate Klub Radenci Shotokan

 REBOLJ LUKA Karate Klub Kranj

 GAUTAM VASUDEV Karate Klub Shotokan Kranj

 LIPOVŠEK ALEN Karate Klub Petrovče

 TALER JAKA

 KNEDL KLEMEN

Shotokan Karate Klub Bohinj

Karate Klub Sho-Kan Apače

 DVORJAK GAL

 BAJUK BENJAMIN

 REPNIK KLEMEN

Karate Klub Nestor

Karate Klub Kolektor Idrija

Karate Klub Polzela

 KERŠIČ AHLIN ŽAN

 MUHIć AJDIN

 HALILI ADRIAN

 GRIL BLAž

Karate Klub Kranj

Karate Klub Kolektor Idrija

Karate Klub Ljubljana

Karate Klub Postojna

 ZIDAR DOMEN

 HARTL BOR

 HARTL JAN

 SALKIČ ERVIN

Karate Klub Trbovlje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Kozjansko In Obsotelje

Karate Klub Trbovlje

kumite mladinci +76 kg (9) kumite mladinke -48 kg (2)

1.  PODPEČAN SVIT Karate Klub Polzela

2.  ČRNILEC KESIČ ŽIGA Karate Klub Kranj

3.  BABIČ ŽIVOJIN Karate Klub Trbovlje

3. 

1. 

2. 

 MUJKANOVIĆ AJDIN Karate Klub Trbovlje

 KRAJNC LEA Shotokan Karate Klub Oplotnica

 ZUPANČIČ NINA Karate Klub Žalec

 POTISK LAURA Karate Klub Rogaška Slatina

 BELEHAR PATRICIJA Karate Klub Shotokan Kranj

 ŽOHAR SARA ŠD Gorica Nova Gorica

 ŠIREC EMA Karate Klub Radvanje

 KOTNIK ANJA Karate Klub Kranj

 KRAJNIK EMA Karate Klub Kranj

 JOVIĆ MARA ŠD Gorica Nova Gorica

 ŠENICA NIKA Karate Klub Polzela

Karate Klub Nestor

Karate Klub Rogaška Slatina

Karate Klub Trbovlje

 DVORJAK TIM

 ZUPANEC TIM

 PERC LUKA

 ŽGANK MATEJ Karate Klub Nestor

 BURLAK TIMOTEJ Karate Klub Radvanje

 ŠTULAR ROK Karate Klub Kranj

 BREZOČNIK JAN Karate Klub Lovrenc Na Pohorju

 FERLIN LUKA Karate Klub Trbovlje

 PODPEČAN LAN

 HUDALES TOMAŽ

 TOČAKOVIĆ NEMANJA

 SKOTNIK SANI

Karate Klub Polzela

Društvo Za Karate Celje

Karate Klub Shotokan Velenje

Karate Klub Radenci Shotokan

Shotokan Karate Klub Grosuplje

Shotokan Karate Klub Postojna

Karate Klub Radenci Shotokan

 DEBELJAK HANA

 MUJAGIć LARISA

 JURINEC EVA

 ŽERJAV NUŠA Karate Klub Polzela

 HABERL URšA Karate Klub Trbovlje

 KURBEGOVIĆ AJLAJ Karate Klub Ljubljana

 JAGARINEC ANIKA Karate Klub Polzela

 HABERL BARBARA

 HOčEVAR IRIS

Karate Klub Trbovlje

Karate Klub Žalec

kumite mladinke -53 kg (3)

1. 

2. 

3. 

kumite mladinke -59 kg (2)

1. 

2. 
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 SMILJAN KITI

 KOVAČEC G. EMA

 JERIHA KATJA

 LUBAJNšEK LINA

Karate Klub Nestor

Karate Klub Nestor

Karate Klub Ljubljana

Karate Klub Radvanje

kumite ml. člani - 67 kg (4)

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite ml. člani -84 kg (3)

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

3. 

kumite mladinke +59 kg (5) kumite ml. člani -60 kg (1)

1. 

2. 

3. 

3. 

1. 

kumite ml. člani -75 kg (4)

1. 

2. 

kumite ml. člani +84 (2)

kumite ml. članice -50 kg (1)

1. 1. 

2. 

3. 

kumite ml. članice -55 kg (3))

kumite ml. članice - 61kg (2))

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

kumite ml. članice -68 kg (3)

 STISOVIČ KATJA Shotokan Karate Klub Grosuplje  NOVAK SARA

 ZAJC PETRA

 KRAJNC URšKA

TV Društvo Partizan Ljutomer

Karate Klub Kolektor Idrija

Karate Klub Žalec

kumite ml. članice +68 kg (3)

1.  BUDIČ KAJA Karate Klub Kolektor Idrija

2.  MOTNIKAR META Karate Klub Virtus Duplica

3.  HANKIĆ ADELISA Karate Klub Tiger Velenje

 JOKSIMOVIČ STEFAN Karate Klub Trbovlje

 HAJšEK MATJAž Shotokan Karate Klub Oplotnica

 ŽLOF A. ZORAN Karate Klub Zmaj

 DAJČMAN TADEJ Karate Klub Lovrenc Na Pohorju

 BERA MARKO Karate Klub Branik Maribor

ŠD Gorica Nova Goricae

Karate Klub Rudar Velenje

 FLORJANČIČ KATIJ

 STEGEL TINA

 STANKO SARA Shotokan Karate Klub Grosuplje

 GOLAČ AZRA Karate Klub Rudar Velenje

 PUčKO LARA Karate Klub Radvanje

 HRIBOVŠEK BLAž Karate Klub Trbovlje

 GORENC DENIS Karate Klub Hrastnik

 PRIMOŽIČ TIT Karate Klub Kolektor Idrija

 KOLTAJI SEBASTIJAN Karate Klub Murska Sobota

 NOVAK FRANCI Karate Klub Kranj

 RUŠITI ARDIT Karate Klub Hrastnik

 JAGARINEC JUš Karate Klub Polzela

 SETNIČAR GREGA Karate Klub Ljubljana

 LORENčIč ROBI Karate Klub Branik Maribor
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SLOVENSKI 
KARATEISTI SO 

�������
�����
�����������	��

Bogdan Simerl, sekretar KZS
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Na zasedanju skupščine Mednarodnega olimpijskega 

komiteja (MOK), ki je v Riu potekal v dneh pred 

odprtjem olimpijskih iger, so soglasno potrdili, da je 

KARATE postal nov olimpijski šport, ki je vključen v 

program olimpijskih iger v Tokiu leta 2020. Glavni 

kriteriji za izbor novih športov so bili, da so športi 

popularni na Japonskem, predvsem pa, da so 

popularni med mladino modernega sveta, ki bi tudi 

na ta način postala bolj povezana z olimpijskim 

gibanjem. Karate, ki nedvomno sodi med tri najbolj 

razširjene borilne športe na svetu, se je dolgo boril 

za sprejem v olimpijsko družino. Pot k olimpijskemu 

statusu si je končno priboril na Japonskem, od koder 

tudi izvira.

Poleg uresničenih dolgoletnih želja več generacij 

karateistov pomeni uvrstitev karateja na olimpijske 

igre motivacijo za delo trenutni generaciji mladih 

karateistov. In tega se zavedajo tudi slovenski 

karateisti, saj so v iztekajočem letu ponovno dosegli 

zelo dobre uvrstitve na tekmovanjih vseh ravni.

Od 5. do 7. februarja je v Limassolu na Cipru 

potekalo 43. EVROPSKO KADETSKO, MLADINSKO & 

U21 PRVENSTVO V KARATEJU. Skupno se je v treh 

dneh na borišču pomerilo 943 tekmovalk in 

tekmovalcev iz 48 držav, med njimi tudi 27 sloven-

skih reprezentantov. Slovenci so se od leta 2010 

vsako leto vrnili vsaj z eno kolajno in tradicija se je 

nadaljevala tudi na tem prvenstvu. Maša Simonič, 

članica Karate kluba Kovinar Maribor, je pred dvema 

letoma na mladinskem evropskem prvenstvu na 

Portugalskem v kategoriji kadetinj v katah osvojila 

bronasto medaljo. Letos je nastopila že v starejši 

starostni skupini, pri mladinkah. V zadnjem obdobju 

je dosegala izvrstne rezultate, saj je postala 

zmagovalka kar nekaj zelo kvalitetnih mednarodnih 

turnirjev, med drugim je osvojila tudi zlato medaljo 

na Karate1-Svetovnem pokalu za mlade v Umagu 

julija lani. Pretekli uspehi so ji dali potrebno samoza-

vest in prepričanje, da se lahko pomeri res z vsako 

nasprotnico. Vse svoje nasprotnice do finala je 

prepričljivo premagala. Klonila je šele v finalu proti 

Italijanki, nosilki bronaste medalje iz zadnjega 

mladinskega svetovnega prvenstva. Mašina medalja 

v katah je šele tretja v zgodovini slovenskega 

karateja. Po osvojeni bronasti medalji pred dvema 

letoma na Portugalskem je izjavila, da si želi, da na 

naslednjih evropskih ali svetovnih prvenstvih 

izboljša ta rezultat. 

Slovenski uspeh sta dopolnila Aljaž Klaneček (KK 

Zmaj Ljubljana) v katah in Urša Haberl (KK Trbovlje) v 

borbah, ki sta osvojila za športnike nehvaležno 5. 

mesto, vendar je za tovrstno tekmovanje to izvrsten 

rezultat.

Od 1. do 3. julija je v Umagu na Hrvaškem v organi-

zaciji svetovne karate zveze (WKF) potekal svetovni 

pokal za mlade, 9. KARATE1 WKF YOUTH CUP. Med 

1050 udeleženci iz 53 držav sveta je bilo tudi 51 

mladih slovenskih karateistov, ki so osvojili kar 10 

medalj. Zlate medalje so osvojile Nuša Žerjav (KK 

Polzela), Urša Haberl (KK Trbovlje) in Kaja Budič (KK 

Kolektor Idrija). Srebrno medaljo sta osvojila Kati 

Florjančič in Teodor Zlatkov (oba ŠD Gorica). Za 

bronaste medalje so poskrbeli: Maša Simonč (KK 

Kovinar Maribor), Barbara Haberl (KK Trbovlje), Jaka 

Taler (Shotokan KK Bohinj), Tit Primožič (KK Kolektor 

Idrija) in Denis Gorenc (KK Hrastnik). Naši mladi 

karateisti so nas postavili v sam vrh uspešnosti, saj 

smo z desetimi medaljami zasedli 7. mesto med 53 

udeleženimi državami. Čestitke tekmovalcem, 

trenerjem in klubom za super uspeh.

Glede na dosežene rezultate in osvojene medalje v 

preteklih letih na mednarodnih karate turnirjih ter s 
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ciljem  maksimalne priprave za uradna mednarodna 

tekmovanja (EP in SP) se članska reprezentanca 

udeležuje večine tekmovanj KARATE1-PREMIER 

LEAGUE v Evropi. Nekaterim se je uspelo celo povzpeti 

na nižje stopničke zmagovalnega odra. Za zgodovi- 

nski uspeh pa je poskrbela Tjaša Ristić (KK Kranj), ki je 

zmagala na Premier ligi v Istanbulu v Turčiji; ta je 

potekala od 3. do 4. septembra. Tjaša je tako postala 

prva predstavnica Slovenije z zmago na najpresti- 

žnejšem tekmovanju Svetovne karate zveze (WKF). 

Od 25. do 30. oktobra je avstrijski Linz gostil 

najboljše karateiste vsega sveta. Na prvenstvu je 

nastopilo 1024 tekmovalk in tekmovalcev iz 118 

držav. V posamezni kategoriji je lahko zastopal 

državo samo po en tekmovalec, kar pomeni, da je 

konkurenca zastrašujoča, saj so se v Avstriji zbrali res 

najboljši karateisti. V  zgodovini samostojne 

Slovenije je do sedaj uspelo osvojiti medaljo v 

članski kategoriji na svetovnem prvenstvu samo 

Klemnu Stanovniku (KK Ljubljana), ki je leta 1994 v 

Maleziji osvojil bronasto medaljo v športnih borbah 

do 70 kg. Pričakovanja in želje vse slovenske karate-

jske javnosti so bila, da bi slovenski tekmovalci po 

dolgih letih ponovno osvojili katero od odličij.

Slovenske barve je zastopalo 14 tekmovalk in 

tekmovalcev v katah, športnih borbah in disciplini 

parakarate, ki je svoje stalno mesto na svetovnih 

prvenstvi dobilo pred dvema letoma na SP v Bremnu 

v Nemčiji. V sredo in četrtek so potekali posamezni 

nastopi. Večina naših je opravila tekmovalni del v 

mejah svojih zmogljivosti. Še najbližje odmevni 

uvrstitvi sta bila Kaja Budić z osvojenim devetim 

mestom in Ardit Rušiti, ki je po spletu nesrečnih 

naključij najprej izgubil borbo za polfinale, nato pa 

ostal tudi brez repasaža. V slovenskem  strokovnem 

štabu sicer niso bili popolnoma zadovoljni z 

doseženimi rezultati, vsekakor pa so izboljšali izide z 

zadnjega svetovnega prvenstva. V četrtek je kot 

zadnji slovenski tekmovalec v kategoriji parakarate v 

invalidskem vozičku nastopil Skender Tošić, član 

Karate kluba Zmaj iz Ljubljane. Sistem tekmovanja v 

katah v teh kategorijah je drugačen, saj so tekmov-

alci ocenjeni z ocenami. Skender je svoj nastop 

opravil res vrhunsko; sodniki so mu podelili ocene, ki 

so mu v nedeljo omogočile nastop za zlato medaljo. 

Kljub temu da je bil njegov nedeljski nasprotnik 

domačin, favoriziran pri sodnikih, si Skender s tem ni 

delal problemov. Svoj nastop je opravil suvereno in 

na koncu zasluženo osvojil zlato medaljo. Zanimiv 

podatek je, da je avstrijski tekmovalec poleti na 

paraolimpijskih igrah v brazilskem Riu nastopil v 

kajaku in osvojil srebrno medaljo.

V septembru se je Urša Haberl, članica KK Trbovlje, 

na lestvici Svetovne karate zveze (WKF) uvrstila na 

prvo mesto v kategoriji športnih borb kadetinj do 54 

kilogramov. To je sploh prva uvrstitev predstavnika 

Slovenije na sam vrh, odkar je Svetovna karate zveza 

(WKF) vpeljala svetovno lestvico. Za točkovanje se 

štejejo rezultati, doseženi na uradnih tekmovanjih 

WKF. V WKF je vključenih 192 držav članic. 

Poleg navedenega so slovenski tekmovalci odmevno 

nastopali tudi na drugih mednarodnih tekmovanjih 

in turnirjih, na katerih so dosegali lepe rezultate in se 

vračali domov z osvojenimi medaljami. 

parakarate, ki je svoje stalno mesto na svetovnih 

prvenstvi dobilo pred dvema letoma na SP v Bremnu

v Nemčiji. V sredo in četrtek so potekali posamezni 

nastopi. Večina naših je opravila tekmovalni del v

mejah svojih zmogljivosti. Še najbližje odmevni 

uvrstitvi sta bila Kaja Budić z osvojenim devetim 

WKF. V WKF je vključenih 192 držav članic. 

Poleg navedenega so slovenski tekmovalci odmevno

nastopali tudi na drugih mednarodnih tekmovanjih 

in turnirjih, na katerih so dosegali lepe rezultate in se 

vračali domov z osvojenimi medaljami.
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SVETOVNO 
PRVENSTVO 

����������
PROSTOVOLJKE

Urška Krajnc
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Dvanajst dni prostovoljnega dela, ki ga ne opravljate 

radi, se morda sliši veliko. Kaj pa dvanajst dni 

neplačanega dela na svetovnem prvenstvu v športu, 

ki ga imate najraje? 

Ko me vprašajo, kako je bilo vse skupaj, navadno 

odgovorim: Naporno, a bi to še stokrat ponovila. 

V poprečju smo prostovoljci delali več, kot pa bi 

morali, saj je bil sistem dodeljevanja dela in izmen 

relativno  slab. Vsako jutro so na info portalu za 

prostovoljce objavili, kdo in kaj tisti dan dela, na 

samem delavnem mestu pa smo se dogovarjali tudi 

individualno. Na koncu nihče ni vedel, kdo kam 

spada, in nihče nas ni mogel nadzirati. Prostovoljcev

je bilo toliko, da bi se na vsakem delavnem mestu 

lahko zamenjali trikrat ali pa vsaj dvakrat dnevno, a je

sistem dopuščal, da si se lahko delu brez težav 

izognil, kar je izkoristilo kar nekaj ljudi. Spet drugi so 

prvenstvo izrabili drugače. Jaz sem počela prav vse, 

kar se je dalo.  Ohlapen sistem pa mi je dopuščal, da, 

če delo ni bilo zanimivo, poiščem drugega. Prva dva 

dneva sem sedela v pisarni in prevajala dokumente 

iz španščine v angleščino, pripravljala oblačila za še 

neprispele prostovoljce, lepila oznake po areni, 

vodila karateiste na ogrevanje ipd… Ko se je začel 

sodniški seminar, en teden pred prvenstvom, so me 

»porinili« na info mizo še z dvema dekletoma. Ker 

nismo počele ničesar, jaz pa ne znam biti pri miru in 

delati nič, sem si našla druga dela, ki sem jih potem 

počela do konca prvenstva. Veliko jih tega ni storilo 

in je npr. čepelo za info mizo v hotelu in štelo, koliko 

ljudi je šlo na WC, vsaki dve uri pa je mimo prišla 

babi, ki jo je zanimalo, kaj ponujajo, pa so ji izročili 

letak. Vsako delo pa je seveda bilo takšno, kot si si ga 

naredil.  Tudi sedenje je lahko zabavno, če je družba 

dobra, in sreča je bila ta, da so bili prav vsi prosto-

voljci karateisti ali pa veliki navdušenci za karate. Zelo 

hitro smo se povezali in navezali stike.

Nočna izmena se morda ne sliši nič kaj fino, a je bila 

prav ta najbolj zabavna. Delali smo brez časovnega 

pritiska, ob glasbi in super družbi, povrhu pa smo  

imeli naslednji dan prost, kar smo dobro izkoristili. 

Zabave zares ni manjkalo in če ni bila organizirana, 

smo jo naredili sami. Zabavni del dela na prvenstvu 

pa je bil tudi ta, da si lahko vse dni dostopal do vseh 

delov arene, kar je pomenilo, da smo prvenstvo 

spremljali iz najboljše možne perspektive. Organiza-

torji so nam v zameno za delo plačali hotel in hrano. 

V hotelu smo imeli zajtrk, v areni pa dva obroka. 

Prevoz do Linza smo organizirali sami. Zanimivo je to,

da sem sem šla v Linz v pričakovanju, da se bom

sporazumevala v angleščini (nemško ne govorim). 

Na koncu sem dvanajst dni govorila hrvaško ali 

špansko (mogoče sem se s tremi pogovarjala v 

angleščini); organizatorji so namreč ves čas govorili v 

nemščini. Tudi vsa navodila za protokol in podobno 

so bila v nemščini. Prve dni smo imeli celo nekaj 

izobraževanja: kako ravnati v primeru terorističnega 

napada, požara ipd. Seveda pa so bila tudi vsa 

predavanja v nemščini,  med volonterji pa jih malo 

manj kot polovico jezika ni govorilo. Ideja je bila 

dobra, le izvedba je bila slaba. 

Prostovoljci so prihajali iz vseh koncev sveta, kar je 

dalo ambientu še poseben čar. Če si imel željo delati 

si lahko nabral veliko dobrih in lepih izkušenj. Delalo 

se je res veliko, a smo se zabavali prav toliko. 

Spoznala sem nove ljudi, navezala nova prijateljstva 

in uživala v karateju. Še kaj lepšega? 
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AJDA GOLAČ

Starost: 11 let

Klub: KK RUDAR VELENJE

S karatejem se ukvarja: 7 let

Barva pasu: rjavi pas 

Največji športni uspehi:

MLADI UPI SE 
PREDSTAVIJO

AJDA GOLAČ

Starost: 11 let

Klub: KK RUDAR VELENJE
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NIK BOROVNIK
 

Klub: KK VELENJE

S karatejem se ukvarja: 5 let

Barva pasu: rjavi pas 

Največji športni uspehi:

Hobiji: 
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LANA TISA NADIŽAR

Klub: KK KRANJ

S karatejem se ukvarja: 7 let 

Največji športni uspehi:

Hobiji:
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NIKLAS TAMŠE PANIĆ

Klub: KK RUDAR VELENJE

S karatejem se ukvarja: 8 let 

Barva pasu: rjavi pas 

Največji športni uspehi:

NIKLAS TAMŠE PANIĆ

Klub: KK RUDAR VELENJE

S karatejem se ukvarja: 8 let

Barva pasu: rjavi pas

Največji športni uspehi:
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OB 40-LETNICI 
KARATE KLUBA 

KOLEKTOR IDRIJA
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O LESKU ZLATE 
MEDALJE SKENDERJA 

����� IN TISTIH, KI SO 
PRIPOMOGLI, DA JE 

NJEN LESK TAK
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OSNOVE 
AKROBATIKE ZA 

KARATEISTE
Mag. Metka Galič
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Uvod

V slovenskih klubih se karate trenira kot šport in kot 

veščina. Iz tradicionalnega karateja oz. treniranja 

veščine za borjenje oz. samoobrambo se je razvil 

športni karate, ki ga opredeljujejo predvsem 

aktualno postavljena sodniška pravila. Cilj športnega 

karateja je premagati nasprotnika, ne da bi ga 

poškodovali, in doseči čim več točk, ki jih sodniki 

dosojajo po veljavnih pravilih. Cilj tradicionalnega 

karateja oz. veščine, ki se trenira po povzetih 

principih  Vzhoda, je celostni razvoj človekovih 

sposobnosti, tako v fizičnem kot v psihičnem in 

kognitivnem pogledu, in je fizična vadba, ki je 

povezana tudi s filozofskimi načeli. Gre za  razvoj 

celotnosti, ki mora biti tako fizična (šport, zdravje, 

samoobramba) kot tudi psihološka – doseganje 

notranjega miru in stabilnosti.  Trening karateja 

pripomore k zmanjšanju stresa, preprečevanju 

izgorelosti, vendar ga moramo trenirati na način, ki 

nam ustreza (Kajtna, Tušak, 2005). Za uspešno 

učenje veščine ali športa je bistveno, da se v prvih 

letih učenja čim bolj razvijajo koordinacijske sposob-

nosti, zato je zelo priporočljivo tudi treniranje osnov 

akrobatike in športne gimnastike.

Pomen razvoja koordinacije v prvih letih 

treniranja karateja

Cilji treniranja karateja so podobni kot pri drugih 

športih, in sicer zdrav duh v zdravem telesu, 

okrepitev vseh mišičnih skupin, pridobivanje moči, 

gibljivosti, vzdržljivosti in izboljšanje koordinacije ter 

ravnotežja. Pozitivni rezultati  treniranja so pozna-

vanje borilnih prijemov in zmožnost samoobrambe, 

notranje ravnovesje, telesna moč, preciznost, hitrost, 

koordinacija ter večja vztrajnost in potrpežljivost.

Koordinacija je sposobnost učinkovitega obliko-

vanja in izvajanja kompleksnih gibalnih nalog in je 

posledica optimalne usklajenosti delovanja osredn-

jega živčevja in skeletnih mišic. Koordinacija zahteva 

optimalno časovno in prostorsko povezanost obeh 

sistemov, kar se kaže v minimalni porabi energije 

(optimizacija, ekonomizacija gibanja) in pojavu 

utrujenosti. Boljša koordinacija je posledica večje 

usklajenosti delovanja mišičnih skupin in odsotnosti 

vseh nepotrebnih gibov (Bravničar – Lasan, 1996, 

povzeto po Dereani, 2010). Osnovne značilnosti 

koordiniranega gibanja so pravilnost (natančnost, 

ustreznost izvedbe gibov), pravočasnost (časovna 

usklajenost gibov), racionalnost (ekonomičnost 

izvedbe gibov), izvirnost (samoiniciativnost v 

prilagajanju gibanja različnim zahtevam) in stabil-

nost (zanesljivost, identičnost izvedbe v ponavljan-

jih), kar so osnove za dobro delo karateista. Za razvoj 

koordinacije in propriocepcije je v zgodnejših letih 

razvoja športnika zelo primerna vadba osnov 

športne gimnastike oz. njenega dela, t. j. akrobatike.

Koristi treniranja akrobatike za razvoj koordinacije

Pri razvoju koordinacije je zelo dobrodošlo ukvar-

janje z rekreativno športno gimnastiko oz. znotraj te 

vsaj z akrobatiko. Našim prednikom so pod 

različnimi sokolskimi in drugimi združenji tovrstne 

krepčilne vaje predstavljale celo več kot le dopolnilo 

prostega časa. Za vključene v društva je to bilo celo 

vodilo življenja, ki jim je dajalo krepost in telesno 

spretnost, podobno kot je bil prvotni namen 

karateja. Imeli so to, kar mladim po krivdi moderni-

zacije in »v imenu napredka« ni položeno v zibelko 

ter jim bo brez naše skrbi vedno bolj tuje. Temeljno 

športno znanje, ki ga daje športna gimnastika, je 

vedno bila in bo porok vsakemu športniku ter 

rekreativcu za vrhunski rezultat v športni panogi, 

torej tudi karateju. Čim večji nadzor nad lastnim 

telesom pa omogoča kakovostno preživljanje 

prostega časa in manj poškodb oz. zdravstvenih 

težav v kasnejših obdobjih.

Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle 

osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati s 

sredstvi, ki jih uporablja tudi športna gimnastika, to 

je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi. Zavedati se 

moramo dejstva, da kar na gibalnem področju 

zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne 

moremo več nadoknaditi. Zaradi mladosti vadečih, 

ki se vpišejo v klube, je ta skrb prepuščena nam. Od 

nas je odvisno, kako bomo te vsebine predstavili in 

vključili v vadbo, da bodo otrokom prirasle k srcu in 

jih bodo z veseljem izvajali. Za otroka je pomembno, 

da v svojem početju vidi koristi in zadovoljstvo. Tako 

otrok črpa iz športa in rekreacije zdravje, aktivnost, 

znanje, gibalne sposobnosti in zadovoljstvo. Težko je 

reči, kaj od tega je najpomembneje.

Osnove akrobatike za karateiste

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj metodologije 

in izkušenj pri učenju osnovnih prvin akrobatike  za  

karateiste. V Karate klubu Brežice treniramo akroba-

tiko v sklopu splošnih fizičnih priprav. Začnemo z 

majhnimi otroki, saj je učenje starejših zahtevnejše 

zaradi večje možnosti poškodb. Pri vsakem 

ogrevanju delamo dinamične raztezne vaje, pri 

raztezanju na koncu treninga pa statične in 
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poskušamo že pri najmlajših vztrajno negovati, 

izboljševati in vzdrževati gibljivost, da bi bilo kasneje 

čim manj poškodb. 

Izbor prvin za učenje akrobatike in potrebna 

oprema

Za metodični prikaz učenja akrobatike smo izbrali 

pet prvin, o katerih bo govora v naslednjih 

poglavjih, in sicer preval naprej, preval letno, stoja na 

rokah, premet vstran in skrčeni salto naprej.  Za vse 

naštete prvine je potrebna podlaga tatami, za 

učenje prevala letno in salta naprej pa je smiselno 

vključiti debele mehke blazine in po potrebi tudi 

odskočno desko ali malo prožno ponjavo.  Foto-

grafije, ki so nastale med treningom akrobatike, 

kažejo določene stopnje oz. faze učenja akrobatskih 

elementov, ki še niso popolni. Pri opisih elementov 

so podane tudi najpogostejše napake, ki jih sproti 

odpravljamo, kolikor se da. Ne težimo k perfekciji in 

popolnosti v estetskem smislu, pač pa k funkcional-

nosti in čim boljši biomehanični izvedbi. Omenjene 

osnove so pomembna predpriprava za izvajanje 

zahtevnejših elementov pri treniranju kat, bunkaija 

(razlage oz. demonstracije pomena kate), različnih 

skokov, istočasnosti, pravočasnosti in povezanosti 

celotnega telesa pri izvajanju tako kat, kihona kot 

borjenja.

 

Preval naprej

Preval naprej je temeljna akrobatska prvina, saj je 

osnova za številne težje prvine in jo je potrebno 

dobro utrditi in pravilno izvesti. Pomembno je, da 

vadeči karateisti dobro poznajo osnovna geometri-

jska pravila – najkrajša razdalja med dvema točkama 

je ravna črta (Ančnik, 1999, str. 34) – in jih upora-

bljajo tudi pri izvedbi osnovnih akrobatskih prvin. 

Preval naprej se prične v počepu z rokami v 

predročenju. Sledijo polaganje rok z dlanmi, obrn-

jenimi naprej pred telo in noge, naslon in opora na 

roke ter nagib glave (brade) proti prsim vse do 

konca izvedbe. Opori na rokah sledijo dvigovanje 

bokov čez glavo, krčenje rok v opori, da pride prvi 

stik hrbta s podlago nekoliko višje od lopatic (med 

lopaticami in vratom). S pokrčenim telesom in 

koleni se vadeči zakotali proti sedu pokrčeno in z 

rokami v predročenju iz povaljke na hrbtu vstane na 

noge.

Predvaje za preval so zajčji poskoki, povaljka na 

hrbtu pokrčeno, iz katere poskušajo vadeči vstati, in 

odriv v oporo na rokah. Po potrebi vadečim 

pripravimo klančino navzdol tako, da pod tatami ali 

blazino postavimo odskočno desko ali poševno 

zložene blazine, po katerih se vadeči pravilno 

zakotalijo naravnost navzdol (Cikač, 2014). Kot 

predvaje so koristna vsa plazenja, lazenja, kotaljenja 

ipd., kar krepi mišice trupa, rok in nog ter veča 

koordinacijo v prostoru. Vadečim se najpogosteje 

pojavljajo napake, kot so nepopolni predklon glave, 

razpiranje telesa v fazi kotaljenja in pobiranje v čep s 

pomočjo rok. Napake odpravimo z vrnitvijo k 

predvajam.

Stoja na rokah

Stojo pričnemo z dvigom rok in odrivne noge. Sledi 

dolg izpadni korak (sprednjo nogo pokrčimo) naprej 

z rokami v vzročenju in polaganje stegnjenih rok na 

tla z dlanmi naprej. Druga noga zamahne gor, z 

odrivno nogo pa se odrinemo v stojo na rokah. Ko je 

zadnja noga navpično gor, pridružimo še prvo 

odrivno nogo. V stoji na rokah mora biti trup 

popolnoma raven, glava malo zaklonjena, da vadeči 

vidi dlani, ramena ravno nad telesom. Vadeči poriva 

telo navpično gor, da pride do ustrezne iztegnitve v 

trupu. Pri tem stisne stabilizatorje trupa. Pri sestopu 

iz stoje gre najprej odrivna noga na tla, nato pa še 

zamašna. (Možno je tudi obratno, če pride v zraku 

do zamenjave nog). Roke so ves čas v vzročenju, telo 

pa ravno. 

Stojo na rokah učimo postopno. Pričnemo z malimi 

odrivi v oporo na rokah z ene ali obeh nog. Telo 

lahko pri tem prislonimo ob debelo blazino ali pa 
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splezamo z obrazom obrnjeni proti steni ali 

letveniku v držo na rokah pod manjšim kotom, da 

vadeči ne pade na hrbet. Potrebno je vaditi tudi 

zamahe v prednoženje in zanoženje ter izvajati 

veliko vaj za moč ramenskega obroča. Stoja na 

rokah je odlična vaja za povezanost telesa in moč 

blokov pri karateju. Odlična vaja je stoja z obrazom 

proti letveniku in naslonom nanj (Grunnet, 2005, 

str.28.) Pri začetnikih se najpogosteje pojavijo 

napake, kot so: pokrčene roke in noge, prekratek 

prvi korak pred zamahom (vadeči prime tla preblizu 

svoje zadnje noge), roke niso v vzročenju (učimo jih, 

naj jih stisnejo stegnjene pri ušesih), telo ni napeto, 

sonožni doskok v čep (Bolkovič, 1973).

Premet v stran (kolo)

Za začetni položaj pri izvedbi premeta vstran ali 

»kolesa« se lahko postavimo čelno kot pri stoji na 

rokah ali pa bočno v razkoraku z rokami v odročenju. 

Potem naredimo dolgi izpadni korak čelno ali bočno 

(odvisno od začetega položaja) z odrivno nogo in 

čim dlje od nog postavimo dlani v smeri gibanja na 

ravno črto. Dlani sta narazen za širino ramen. Telo 

obrnemo v smer gibanja in se s prvo nogo 

odrinemo, z zadnjo pa močno zamahnemo v smer 

gibanja do stoje na rokah s čim večjim raznoženjem. 

Gibanje se ves čas nadaljuje, zamašno nogo čim prej 

spet postavimo na tla in ji priključimo odrivno nogo.  

Premet vstran se zaključi s stojo bočno (razkoračno 

ali pa še dodatno stopimo s stopali skupaj).

Za učenje kolesa je potrebno znati stojo na rokah in 

biti dovolj koordiniran, da pravilno razporedimo 

roke in noge. Predvaje za kolo so preskakovanje črte 

(ali nizke kolebnice) z nogami, medtem ko so roke 

na tleh tako, da je črta med rokama. Kolo poskusimo 

narediti na obe strani, da ugotovimo, na katero stran 

gre bolje (dominantna stran). Dobro je, da 

poskušamo kolo izvesti na obe strani, tudi na tisto, ki 

ni dominantna, saj s tem dodatno prispevamo k 

večji koordinaciji (Bolkovič, 1973, str. 88). Napake, ki 

jih moramo popravljati pri vadečih, so sklonjeno telo 

med izvedbo, krčenje nog in nepravilno postavljanje 

dlani izven smeri gibanja. 

Preval naprej letno (»medvedka«)

Za bolj koordinirane in tiste karateiste, ki pri vadbi 

akrobatike hitreje napredujejo, lahko vključimo tudi 

težje elemente, kot sta preval letno in salto naprej. 

Kot dodaten pripomoček zdaj za boljše in varnejše 

učenje potrebujemo poleg tatamija tudi višje 

blazine in odskočno desko ali malo prožno ponjavo 

(MPP). Da bi vadeče pripravili na uporabo odskočne 

deske ali MPP, pričnemo z vadbo skokov z uporabo 

odskočne deske oz. MPP, od katere se ves čas 

odrivamo sonožno. Vsi skoki so zdaj višji, faza leta je 

daljša in amortizacija pri doskoku je še zahtevnejša 

(Bregar, 2005, str. 12).

Preval naprej letno je atraktivna in priljubljena prvina 

med karateisti, saj jim faza leta dopušča občutek 

letenja, ki ga potrebujejo tudi pri izvedbi najbolj 

zahtevnih skokov z brcami pri karateju. Poleg tega 

se velikokrat uporabi tudi pri zahtevnejšem bunkaju 

pri kata timih. Gre za vajo spretnosti, koordinacije in 

orientacije v prostoru. Za izvedbo je potrebno 

okrepiti zlasti odrivne mišice nog. Vadba zahteva 

dosti poguma in odločnosti, zato je dobro, da so 

vadeči pri izvedbi varovani, da se ne bi poškodovali.

Preval lahko razdelimo na tri faze, in sicer fazo 

gibanja, odriv in doskok. Z zaletom in sonožnim 

odrivom se odločno odrinemo naprej gor in 

istočasno zamahnemo z iztegnjenimi lahtmi iz 

zaročenja skozi priročenje v vzročenje (naprej in 

gor). Parabola leta naj ne bo prenizka in predolga. 

Bolj težimo k višini skoka. Pri lažji izvedbi je lahko 

telo med letom v bokih nekoliko sklonjeno, vendar 

kot med trupom in nogami ne sme biti manjši od 

135 stopinj. Manjši kot utegne povzročiti težak 

padec in poškodbo. V najvišji fazi leta je glava 

nekoliko zaklonjena. Pri zahtevnejši izvedbi je telo 

med letom iztegnjeno ali celo uleknjeno z rokami v 

odročenju. Šele tik pred doskokom se v bokih 

sklonimo in pripravimo roki za dotik blazine, da se 
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preko njih prevalimo na hrbet. Pri doskoku so roke 

najprej iztegnjene, da bi takoj z ustreznim mehkim 

in kontroliranim upogibom ublažile silo teže telesa. 

Glavo upognemo na prsi in se mehko in tekoče 

prevalimo preko tilnika, pleč in hrbta kot pri 

navadnem prevalu naprej. Preval letno učimo 

postopoma, ko karateisti dobro obvladajo preval 

naprej. Potem jim postavimo vse višje ovire (žoga, 

pokrov švedske skrinje, nizka gred …), da se 

pričnejo odrivati vse višje, dokler skok ni pravilen. 

Vadeče lahko tudi varujemo tako, da z eno roko 

spodvijemo glavo in vrat, z drugo pa s spodnje 

strani telesa ublažimo silo teže, ki pri doskoku 

pritiska na nadlahti. Varovanje je bolj namenjeno 

demonstraciji, sicer pa naj trener sam oceni, kaj kdo 

zmore in kdaj lahko izvaja preval letno (Čuk, 2006).

Najpogostejše napake so slab in neodločen odriv ali 

celo odriv le z ene noge, prekratek ali predolg skok, 

premajhen kot v fazi leta, prenizek položaj bokov pri 

začetku doskoka in padec na hrbet. Vadeči zato 

potrebujejo veliko predznanja in dobro opremo ter 

oceno trenerja, da lahko varno izvajajo priljubljeno 

»medvedko« oz. preval letno naprej. 

Salto naprej skrčeno

Salto naprej je težka prvina, saj zahteva veliko 

eksplozivne odrivne moči, ekscentrično smer odriva 

in dober občutek za položaj telesa v brezopornem 

položaju v fazi leta. Med mladino je zelo priljubljena 

prvina, saj jo veliko izvajajo tudi na velikih prožnih 

ponjavah, ki so nameščene zunaj, ali pa v 

gimnastičnih centrih. Bolj nadarjene karateiste 

učimo salto naprej skrčeno iz zaleta. Lahko upora-

bimo tudi odskočno desko ali MPP in debele 

blazine. Prožne ponjave so orodja, ki omogočajo 

človeku podaljševati gibanje v brezopornem 

položaju oz. letu, zato se pri mladih zelo priljubljene 

(Čuk, 2006, str. 24), vendar je zaradi večjih amplitud 

zelo pomembna varnost vadečih, kar zahteva 

uporabo debelih mehkih blazin (Čuk, 2006, str. 25). 

Po nekaj korakih hitrega zaleta se vadeči odrine z 

ene noge v nekoliko daljši in ne preveč visok skok, 

kjer stopala močno prehitijo kolena in boke. Roke 

sočasno potujejo iz zaročenja skozi priročenje do 

predročenja. Sledi hiter sonožen odriv naprej in 

navzgor z rahlim predklonom glave in trupa. Ob 

prehodu v fazo leta se vadeči čim bolj skrči, kjer prsa 

lovijo noge. Po izvedeni tretji četrtini salta sledi 

iztegovanje in priprava na doskok. Glede na višino in 

hitrost vrtenja lahko vadeči prične z iztegovanjem 

prej ali pozneje.

Predvaje, ki jih lahko uporabimo pri učenju salta 

naprej skrčeno, so preval letno na kup blazin 

(rečemo, naj vadeči naredi preval »na mizi«), salto na 

kup blazin (vadeči naj razširi kolena, da se ne bi 

udaril po obrazu). Vadeči naj najprej obvlada 

biomehaniko giba brez odriva z odskočne deske ali 

MPP, šele kasneje lahko poskusi tudi atraktivnejšo 

izvedbo. Najpogostejše napake so prepočasen odriv, 

nizek let, slabo vrtenje telesa, nepravilna drža telesa 

pri odrivu (večinoma je preveč nagnjeno naprej) in 

nepopolna iztegnitev nog pri odrivu, neusklajenost 

zamaha in odriva, premalo skrčeno telo v fazi leta, 

glava ni potisnjena proti prsnemu košu, prehitro 

iztegovanje po prevratu in doskok na zadnjico, v 

počep ali kolena. Če ugotovimo preveč napak, je 

potrebno prekiniti z vadbo in pričeti ponovno s 

ponavljanjem predvaj (Bregar, 2005).

                                                                                                                   

Umestitev treninga akrobatike v trening karateja

Zaradi zakonitosti psihofizičnega razvoja predšolskih 

otrok in otrok v prvi triadi je smiselno že na prvih 

treningih karateja vključiti velik del različnih iger, ki 

vsebujejo vse opisane predvaje za akrobatiko (Požar, 

2008). Različni poligoni, ki vključujejo plazenje, 

lazenje, poskoke, opore, gibanje v različnih smereh 

ipd., so odlična popestritev. Manjši kot so otroci, ki 

se vpišejo v karate klub, več tovrstnega gibanja je 

priporočljivo. Kasneje akrobatike izvajamo manj, 
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obvezna pa je v fazi fizične priprave. Z odraslimi 

začetniki opisane vaje izvajamo le izjemoma, če so 

že od prej vešči določenih gibov, sicer se lahko 

zaradi premajhne gibljivosti in koordinacije tudi 

poškodujejo. Z leti se tudi zmanjša prožnost 

vezivnega in mišičnega tkiva, začno se degenera-

tivni procesi sklepnih hrustancev, zmanjša se 

gibljivost v sklepih. Vse te zadeve skušamo pri 

starejših začetnikih zmanjšati s posebnimi, njim 

prilagojenimi vajami (Kristan, 1980, str. 115). Na 

karate treningu ne eksperimentirajmo, če nismo 

pripravljeni (sposobni) za to prevzeti odgovornosti 

(Ančnik, 1997, str. 40).

Zaključek

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibal-

nega razvoja. Otrokov organizem je najbolj izpostav-

ljen vplivom okolja v zgodnjem otroštvu, prav to pa 

vpliva na razvoj njegove osebnosti. Strokovnjaki so 

ugotovili, da kar otrok zamudi v zgodnjem otroštvu, 

kasneje žal več ne more nadoknaditi. 

V karate klube se vpisuje vse več zelo mladih otrok, 

veliko je še predšolskih. Vadba karateja jim prinaša 

ogromno prednosti, saj si z njo izboljšajo pravilno 

dihanje, povečajo koordinacijo, izboljšajo gibalne 

sposobnosti v vseh oblikah, povečajo koncentracijo 

in pridobijo občutek za red in odgovornost ter 

nadzirajo svojo agresivnost. Ker pa so majhni otroci 

še nesposobni daljše koncentracije, jim je dobro 

med vadbo ponuditi različne športne vsebine, med 

katerimi je ena najbolj koristnih ravno akrobatika in z 

njo vse predvaje, ki so opisane v prispevku. 

Otrokovo gibanje mora biti kar se da raznovrstno, da 

lahko razvije vse svoje potenciale, ki mu bodo v 

nadaljevanju treniranja karateja ali pa katerega 

drugega športa še kako prav prišle. 

Odgovornost trenerjev je, da otrokom poleg vsebin 

karateja nudimo vse možnosti za razvoj in jih hkrati s 

tem pridobimo, da še rajši hodijo na treninge. In če 

zaključimo z besedami japonskega mojstra Irie 

Hirokazu, ki je večkrat obiskal Slovenijo, lahko 

ugotovimo, da je zabava med vadbo (»But fun is 

more important!«) za vse vadeče najpomembnejša, 

ker jih ravno ta ohranja v karate vrstah in jim daje 

ljubezen do te lepe borilne veščine in športa. 

Nekateri nadaljujejo s športnim karatejem, drugi 

raziskujejo karate kot borilno veščino in samoo-

brambo (Javoršek, 2008, str. 25) in se pripravljajo za 

izpite za višje pasove, vsi pa uživajo v igri, druženju 

in napredku. Motivi za trening so različni, najvišji pa 

je po Maslowu samoaktualizacija oz. razvoj lastnih 

talentov do največje možne mere (Kajtna, Jeromen, 

2013, str. 25). Stara kitajska modrost pravi, da je 

največja sreča v življenju človeka, če najde sebi 

primernega učitelja, ki bo odkril in pomagal razviti 

njegove talente in mu s tem najbolj osmislil življenje.
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Uvod 

Danes se v športu oziroma vrhunskem športu 

izvajajo številne vsestranske interdisciplinarne 

raziskave. Pomembne so zaradi preprečevanja 

napak športno aktivnih ljudi v tehniki oziroma 

uspešnega odpravljanja napak, saj bi sicer lahko 

škodili svojemu zdravju ter nekaterim vrednotam in 

značilnostim. Prav tako služijo pridobivanju infor-

macij, ki se jih uporablja v trenažnem procesu 

športnikov glede na njihovo različno starost in 

kakovostno stopnjo. 

V športu se z raziskavami ukvarja kineziologija. 

Kineziologija kot znanost proučuje človeka v gibanju 

disciplin kineziologije je biomehanika. Biomehanika 

spada med znanstvene vede, ki se s pomočjo 

mehanike ukvarjajo z analizami gibanja živih bitij. 

Mehanika je veja fizike, in proučuje gibanje ter 

delovanje sil, ki ustvarjajo to gibanje. 

Ob uporabi biomehanskih modelov poskušamo 

dognati osnovne zakone, ki so relevantni pri posa-

meznih pojavih (Jelen, 2008). S pomočjo biomehan-

ske analize pa skušamo ugotoviti tudi, kakšna je 

učinkovitost različnih načinov izvedbe nekega 

gibanja. Če želimo sistematično oblikovati vrhunski 

trening, moramo upoštevati predvsem biomehan-

ske zakonitosti in jih uvesti v trenažni proces. Redna 

uporaba kinematične analize v daljšem časovnem 

obdobju omogoča vpogled v razvoj posamezne 

tehnike, načrtovanje primerne vadbe in njen nadzor. 

Pečko (1980) je mnenja, da lahko z vadbo tehnike 

razvijemo sposobnost razvijanja velike sile reakcije 

in njenega usmerjanja ter nadzor nad dihanjem, 

ravnotežjem in hitrostjo, vse to pa prispeva h gibljivi 

telesni moči. Moč bo, v primeru nenatančno 

izvedenega udarca in nepravilno uporabljene sile, 

koristila nasprotniku. 

V karateju so noge, tako kot tudi roke, zelo pomem-

eden izmed borilnih športov, kjer se strogo in 

subtilno trenirajo nožne tehnike. 

V raziskavi smo uporabili 3D-kinematično analizo 

izbranih nožnih tehnik (ushiro mawashi, ura 

namen biomehanskih analiz izmeriti kinematične in 

dinamične spremenljivke, ki odločno vplivajo na 

uspešno izvedbo športnega gibanja, in s tem 

dvigniti kvaliteto trenažnega procesa. Brez dobrega 

poznavanja temeljnih biomehanskih zakonitosti se v 

okviru tega procesa ne more izpopolnjevati tehnika 

gibanja. 

Problematika definicij posameznih tehnik v 

karateju

Poglaviten problem v karateju, kar se tiče tehnične 

izvedbe gibov, je predvsem ta, da so vse tehnike 

definirane premalo ali sploh niso. V karateju učenje 

tehnik temelji predvsem na definicijah, ki so se 

prenašale od ust do ust in so zapisane le v malenko-

stih. Največja težava pa je, da smo se v karateju le 

malo ukvarjali z različnimi raziskavami, ki bi nas s 

pomočjo rezultatov pripeljale do najbolj učinkovite 

tehnike s kinematičnega vidika in prav tako najbolj 

varne tehnike, pri kateri bi bili sklepi ob njenem 

izvajanju čim bolj razbremenjeni ter bi tako 

zmanjšali nevarnost poškodb. Naša raziskava se je 

osredotočala prav na to problematiko. 

Metode dela 

V vzorec smo zajeli tri merjence moškega spola, ki so 

trenirali enak stil karateja (shotokan) in so bili 

različnih starosti. Podatki o merjencih so razvidni iz 

mawashi geri in ushiro mawashi geri. Vsak merjenec 

je izbrane elemente izvedel enkrat z največjo 

hitrostjo, a je izvedbo lahko ponovil, če z njo ni bil 

zadovoljen. Upoštevala se je izvedba, s katero so bili 

merjenci zadovoljni. 

Meritve smo izvajali v zaprtem prostoru, tako da so 

bili pogoji optimalni. Za snemanje izbranih nožnih 

tehnik preizkušancev smo uporabili dva snemalna 
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sistema Mikrotron Motion Blitz LTR1 portable z 

dvema visoko zmogljivima hitroslikovnima 

kamerama, ki sta bili med seboj sinhronizirani. Z 

uporabo dveh statičnih kamer, ki sta bili med seboj 

postavljeni pod pravim kotom, smo snemali vsakega 

merjenca. S takim snemanjem smo lahko 

preračunavanje spremenili iz ravninskih koordinat v 

prostorske oziroma tridimenzionalne (3D). 

Izbrane posnetke smo nato vstavili v programsko 

vstavili šestnajst točk, ki so predstavljale sklepe na 

telesu oziroma dele telesa. S pomočjo teh točk smo 

lahko izbrane brce obravnavali tridimenzionalno. 

Nato smo vse pridobljene podatke obdelali s 

Rezultati 

Za lažje analiziranje hitrosti smo brco razdelili na dva 

dela: na začetek in zaključek. Za začetek brce smo 

označili del, ko merjenec začne premikati stopalo 

udarne noge, saj tako premikanje naznanja začetek 

izvajanja nekega napada in bi ga v športni borbi 

potencialni nasprotnik lahko zaznal. Za zaključek 

brce pa smo označili del, ko naj bi brca zadela tarčo 

(v našem primeru so merjenci izvajali brce v 

namišljeno tarčo).  

hitreje dvigne do točke udarca, saj bi tako najhitreje 

uporabili tehniko, ki jo izvajamo. Pozornost bi morali 

usmeriti v tarčo in izvesti udarec brez dodatnih 

oziroma odvečnih gibov, kar bi pripeljalo do 

neuspešno izvedene tehnike. V takem primeru bi 

moral biti pospešek stopala, gležnja in kolena v 

celotni izvedbi gibov pozitiven, saj bi to zagotovilo 

nenehno rast hitrosti ali pa vsaj ohranjanje dosežene 

hitrosti. 

Glede na to, da pri karateju pravila ne dovoljujejo 

največjega udarca v tarčo, bi pričakovali, da se 

hitrost stopala, gležnja in kolena zmanjša tik pred 

udarcem ter pospešek posledično preide iz 

pozitivnega v negativnega. Ob pogledu na rezultate 

opazimo zelo razgiban pospešek, ki se nenehno 

spreminja iz pozitivnega v negativnega. Podatki so 

zaradi tega zelo nejasni in zaradi takih rezultatov se 

bomo osredotočili le na samo vrednost pospeška, ki 

je precej visoka in je največja pri stranski brci (slika 

9). 

V naši raziskavi so merjenci izvajali tehnike brez 

zadevanja tarče, se pravi v namišljeno tarčo, kar je pri 

karateju tudi smiselno, saj njegova pravila ne 

dovoljujejo močne, temveč le blage kontakte. Da bi 

športniku kljub temu uspelo čim hitreje zadeti 

nasprotnika in ob tem kontrolirati gibanje svoje 

udarne noge, bi moral izvesti tehniko pri čim višji 

hitrosti in tik pred udarcem ustaviti gibanje ali ga 

0,39 s 0,53 s 0,47 s

0,41 s 0,46 s 0,6 s

0,42 s 0,56 s 0,64 s

STRANSKA BRCA KROŽNA BRCA IZ OBRATA

V prvi vrsti smo v raziskavi izmerili katera izmed 

izbranih brc je najhitrejša in kateri izmed merjencev 

je bil pri izvajanju teh brc najhitrejši. V tabeli 2 je 

prikazano, koliko časa je potreboval vsak izmed 

merjencev za izvedbo posamezne brce od začetka 

njene poti do predvidenega udarca, ki se je izvajal v 

prazno tarčo. Tukaj nismo šteli časa, ki je bil potre-

ben, da se merjenci vrnejo v prvotni položaj.

 

Preverjali smo tudi pospešek izvajanja posameznih 

brc; pri tem smo se osredotočali predvsem na 

pospešek stopala, gležnja in kolena udarne noge. 

Med izvajanjem katere koli tehnike bi morali težiti k 

temu, da se hitrost v stopalu, gležnju in kolenu čim 

vsaj znatno upočasniti ter udarno nogo nato čim 

prej vrniti nazaj (tu bi se ponovno povečala njena 

hitrost), s čimer bi onemogočil nasprotnikov proti-

napad v primeru neuspešne izvedbe napada. Na 

podlagi pridobljenih podatkov o hitrosti stopala, 

gležnja in kolena pri posameznih brcah smo prever-

jali resničnost te trditve, ki se je potrdila. Poleg tega 

pa smo opazili precej visoke vrednosti hitrosti tako 

stopala kot tudi kolena. Rezultati med različnimi 

brcami so zelo podobni. Kot primer smo priložili 

sliko 13, ki prikazuje hitrosti ura mawashi geri-ja.     

Zaradi kompleksnosti gibanja pri izvajanju obravna-

vanih brc, ki so med drugim sestavljene iz rotacije 

stojne noge, pri krožni brci naprej iz rotacije za 360° 

40



okoli stojne noge in nagiba telesa, moramo za 

njihovo boljšo analizo pregledati tudi rezultate kotne 

hitrosti gležnja, kolena in kolka. Višja kot je kotna 

hitrost sklepov, višja je hitrost udarca. Na podlagi 

primerjave vseh treh brc smo ugotovili, da je kotna 

hitrost kolena dosegla najvišjo vrednost, kotni hitrosti 

kolka in gležnja pa sta se nenehno prepletali, saj je 

bila enkrat višja ena, drugič druga. Poleg tega smo 

tudi pri kotni hitrosti opazili precej visoke vrednosti 

pri vseh brcah. Kot primer smo priložili sliko 17, ki 

prikazuje kotne hitrosti ushiro mawashi geri-ja.

Zaključek 

Z izredno natančnim pregledom in analizo vseh 

pridobljenih rezultatov smo uspeli priti do nekaterih 

zaključkov. Ob upoštevanju biomehanskih zakonito-

stih smo uspeli zaključiti, da sta za bolj kinematično 
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uspešno brco najpomembnejša hitrost kolena in 

kotna hitrost kolena. Kaj to pomeni? Pri izvajanju brc 

se moramo osredotočati na ti dve hitrosti, saj bo 

tako hitrejša tudi celotna brca. Seveda je pogoj, da 

izvedemo tehniko čim bolj tehnično pravilno, pri 

čemer je pomembneje, da se osredotočamo na dvig 

in krčenje kolena (hiki ashi). Dvig kolena nam 

omogoči lažje izvajanje udarca (krajša kot je nožica 

lažja je noga) in tako tudi lažje osredotočanje na 

hitrost izvedbe. V primeru, da poskušamo izboljšati 

hitrost izvedbe se moramo največ osredotočati na 

prej omenjeni hitrosti. Poleg tega smo prišli do 

pomembnega zdravstvenega spoznanja. V športnih 

borba je izvajanje tehnike v večini izvedeno v njeni 

maksimalni hitrosti. V naši raziskavi smo opazili, da 

so vrednosti teh hitrosti zelo velike, in tako pridemo 

do spoznanja, da so sile ki nastajajo med izvajanjem 

teh tehnik, prav tako zelo velike. Na prvem mestu 

moramo biti pozorni na pravilno tehnično izvedbo 

posameznih tehnik, saj bi nas lahko pripeljale do 
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poškodb prav te sile, ki jih sami proizvedemo. Zato 

se moramo v trenažnem procesu najprej  

osredotočati na tehnično pravilno izvedbo in šele 

nato na povečevanje njene kinematične značilnosti. 

Pri tehnični izvedbi sta najpomembnejša pravilna 

usmeritev stojne noge (razbremenitev v kolenskem 

in kolčnem sklepu), pravilna postavitev medenice 

(razbremenitev v kolčnem sklepu in hrbtu) in nagib 

telesa (razbremenitev hrbta). Ob upoštevanju teh 

napotkov bomo lahko karate aktivno trenirali tudi v 

pozni starosti in bomo tudi sposobni opravljati 

vsakdanja opravila brez večjih težav ali bolečin. 
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Uvod

Ne glede na karate stil in njegovo pedagoško 

podstat, je pristop poučevanja karateke od vidnega, 

očitnega do manj izrazitih podrobnosti enak. 

Najlažje je komunicirati in doumeti vsebine, ki so 

plastično predstavljive, zato v vadbenem procesu 

najprej prenesemo na učenca bazične tehnike 

blokad (uke), udarcev (tsuki) in brc (geri). Gibalno 

“opismenjevanje” se iz statičnosti nadaljuje v 

domeno premikanja med pozicijami (dachi). Vse 

naštete (in številne izpuščene) tehnične prvine 

predstavljajo končne pozicije, ki jih lahko primer-

jamo s fotografijami, vendar se karate “dogaja” v 

prehajanju med njimi, ko “fotografije” preidejo v 

“filmske gibalne sekvence”. V naslednjem sestavku se 

bom ukvarjal z vprašanjem fenomenologije stopal v 

karateju, ki so prva stopnja stika s podlago in 

odločilno vplivajo na kvaliteto dinamičnega preha-

janja med pozicijami. Če za potrebe obravnave 

opredelimo končno pozicijo kot formo, bomo v 

nadaljevanju dinamično komponento poimenovali 

vsebina. Za kvaliteten nivo karateja morata biti obe 

komponenti sorazmerno razviti do najvišje stopnje, 

zato si zaslužita enakovredno in skladno obravnavo. 

Po mojem mnenju je vsebinska komponenta 

prevečkrat spregledana na račun forme, hkrati pa 

tovrstna zabloda limitira razvoj karateke, ki v neza-

dostni meri izpolni vsebinski kriterij. Če pa 

sprejmemo izziv in se podamo na pot odkrivanja 

vsebinskih tančic, moramo pogledati dobesedno v 

temelj – tja, kjer se zgodi stik telesa s podlago. 

Jedro

Pravilo je, da se stopalo premika takrat, ko je razbre-

menjeno in je v trenutku premika jedro težišča na 

drugi nogi. V borbenem smislu bi bila rotacija na 

obremenjeni nogi preveč tvegana, saj lahko ob 

nasprotnikovi tehniki čiščenja (brai) ostanemo brez 

tal pod nogami, hkrati pa tudi ni priporočljiva zaradi 

zdravstvenega vidika, saj močno obremenjuje 

ligamente sklepov. Kot izjemo rotacije stopala na 

stojni nogi in ugovor tezi tega odstavka bi pozoren 

bralec lahko navedel situacijo, ko je druga noga v 

zraku – recimo ob izvajanju mawashija – je ta 

rotacija stojne noge celo zaželena in nujna. Po 

mojem prepričanju in izkušnji maksimalna obre-

menitev stojne noge ob brci mawashija le 

navidezna, saj se dobršen del težišča prenese v 

stopalo noge, ki brca, da bi prišlo do transferja sile v 

ciljano tarčo. Takšen transfer teže je lepo viden pri 

izvedbi shikodachija naprej, ko se najprej prizemlji 

prva noga, nato pa se v drugi fazi rotira zadnja noga 

na blazinicah, kolki pa se zaradi odprtih stopal 

močno razprejo vzdolž linije premika (identični 

transfer se zgodi pri izvedbi mawashija).

Pri dilemi, ali naj se zasuk stopala izvede na peti ali 

blazinicah, je potrebno razlikovati med situacijami in 

njihovimi borbenimi idejami – ali gre za odpiranje 

boka in s tem ekstenzijo kizame tehnik ali za 

zapiranje boka in primik djako tehnike.

Pri prehodu v kosadachi, kot je na primer otvoritveni 

element v kati bassai dai, se rotacija izvrši na blazin-

icah, saj gre za kizame tehniko (morotouke – 

poudarek na prvi roki  – zadnja zgolj stabilizira prvo). 

Pri obratih (nawate) za 180° v kati Sanchin se rotacija 

po prestopu prve noge preko zadnje (tipično za 

šole, ki bazirajo na “Naha” tradiciji) ravno tako izvede 

na blazinicah in tudi tukaj gre za sprednjo – kizame 

tehniko. V opazovanih situacijah gre za imperative 

hitrega premika, kratke in relativno visoke stave 

(oboje je značilno za kizame tehnike, pri boksu bi jih 

imenovali prvi direkti ali “jab”). V prvem primeru 

(Bassai dai  – tako imenovano odpiranje trdnjave po 

katerem nosi kata celo ime) gre za odločen in 

energičen premik z blokado moroto uke v center 

nasprotnika, potrebna moč željenega prebijanja pa 

izvira iz izkoraka in hkratnega spusta težišča. V 

drugem primeru (Sanchin) gre za hiter obrat okoli 

centralne osi s hkratno blokado uchi uke. Oba 

primera imata skupno točko; ki je borbena ideja 

hitrosti premika v visokem stavu s težiščem na 

zadnji nogi, vse navedeno so značilnosti kizame 

tehnik,  to je obrat na blazinicah.

Do največjih dilem in razhajanj pa prihaja pri 

interpretaciji zasuka stopala ob izvedbi djakotsukija. 

Za ponazoritev bom uporabil prehod iz shikodachija 

v zenkutsudachi ob hkratni izvedbi djakotsukija. Če 

izvedemo zasuk stopala na prstih, skrajšamo domet 

djakotsukija za dolžino stopala. Kot vemo, je razlika 

med knockoutom v globini udarca, ki znaša 

približno polovico pesti (seiken), zato je izguba 

globine udarca za dolžino stopala v primeru obrata 

na blazinicah v neskladju s karate principom 

minimalizacije giba ob maksimiranju učinka. 

Odpoved tolikšni globini penetracije udarca je torej 

v očitnem nasprotju z idejo karateja, ki skuša v 

tehnični perfekciji izkoristiti sleherni potencial efekta 

povezanosti telesa kot celote.  Če se opisan prehod 

izvede na peti, se pridobi ta omenjena globina in 

primik proti tarči udarjanja. Borbena ideja narekuje 

globino, zato je po mojem mnenju obrat na peti 

tista rešitev, ki vsebinsko podpre izvedbo djako 
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udarca Opisan princip velja po mojem za vse djako 

tehnike. Najkompleksnejši primer, ki združuje 

pravilo, da se ne rotira stopalo s težo obremenjene 

noge s hkratno zahtevo, da se rotacija izvede na peti 

neobremenjene noge, predstavlja obrat (nawate) za 

180° v kati Heian shodan (tipično za šole, ki bazirajo 

na “Shuri” tradiciji). Najprej se prestavi zadnja neobre-

menjena noga v stavu zenkutsudachi, stopalo se 

obrne v smer, kjer bo po izvedenem obratu obstalo 

v nespremenjenem položaju. Sledi obrat trupa s 

hkratnim prenosom teže na nogo, ki smo jo v 

prejšnjem koraku prestavili v željeno pozicijo, v tretji 

fazi pa sledi rotacija na peti prej stojne noge, ki s tem 

obratom postane zadnja (ta faza je ponazorjena v 

prejšnjem odstavku z opisanim prehodom iz 

shikodachija v zenkutsudachi). 

V dinamični športni borbi način točkovanja stimulira 

agilnost in hitrost in ju preferira nad absolutno 

močjo, zato se zgodi odmik od tradicionalnega 

vztrajanja na spuščeni peti zadnje noge. Ob izvedbi 

tehnike djakotsuki se peta zadnje noge dvigne od 

tal, težišče pa se prenese na blazinice stopala. S tem 

pridobimo tako na globini kot na dodatnem 

Drugače od opisanih krožnih gibanj lahko za 

premike (korake, dokorake ali zdrse v smeri naprej in 

nazaj) zapišemo, da se pri nobenem ne stopa na 

peto, ampak primaren stik s tlemi vršijo z blazinice 

stopal Ob tem pa je vredno omeniti tudi tradicion-

alno vajo hoje po riževem papirju; ta nas nauči, da je 

distribucijo teže potrebno vršiti od zunanjega roba 

stopal (sokuto) proti notranjem loku. Tako je prenos 

teže postopen, skladen in optimalen v smislu 

ohranjanja gibalne energije, saj se, ob zmanjšanjem 

trenju in nepotrebnem “nabijanju” tal, ko kinetična 

energija izgublja v notranji energiji podlage, 

približamo idealu tehnične dovršenosti karateista. 

Zaključek

Namen opisanih primerov je opozarjanje na 

podrobnosti, ki se v treniranju karateja vse 

prevečkrat zanemarijo bodisi zaradi neznanja, bodisi 

zaradi imperativa komercializacije borilnih veščin, ko 

si trenirajoči želijo instantnih rešitev, enostavnih in 

“učinkovitih” odgovorov. Za vsakogar, ki se s karate-

jem ukvarja iskreno in raziskovalno, pomeni 

ignoriranje fenomenologije stopal omejevanje 

lastnega tehničnega razvoja. V dvomu, kako naj 

pravilno premikamo stopala, se moramo torej 

vprašati ali želimo poudariti kizame tehniko 

(potisniti sprednjo okončino) ali djako tehniko 

(primakniti zadnjo okončino). Odgovor na to 

vprašanje nam bo v veliki meri nakazal rešitev 

dileme, ali je primerneje rotirati na blazinici ali peti, v 

vseh primerih pa drži pravilo, da rotiramo razbre-

menjeno stopalo. Najpomembnejše na poti razisko-

vanja pa je, da vedno ohranimo dovoljšnjo stopnjo 

kritične distance tudi do lastnega znanja, saj je bi 

le-to moralo biti v nenehnem razvoju. “Posiljene” in 

prisiljene fiksne pozicije so prazne lupine, če ne 

poznamo poti, ki so pripeljale do njih. To je prava 

vsebina, ki šele zapolni formo in študij premikanja 

stopal je eden (pa še zdaleč ne edini) od učinkovitih 

raziskovalnih pripomočkov.
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1.UVOD

Športno pripravo lahko razdelimo na štiri osnovne 

komponente: tehnično, taktično, kondicijsko in 

psihološko priprava. Vsaka zase je zelo pomembna in 

če želimo doseči cilj oziroma biti uspešni v svojem 

športu, nobene izmed komponent ne smemo 

zanemariti ali izpustiti. Psihološka priprava športnika 

(karateista), je lahko ključna, a mnogokrat je preveč 

zapostavljena komponenta priprave športnika. 

Sestavljena je iz različnih metod in tehnik, ki 

športnikom pomagajo doseči maksimalne športne 

dosežke.

Psihološka priprava lahko prevesi tehtnico na stran 

zmage in uspeha. Karateist bo na tekmovanju lahko 

opravil optimalni nastop, če bo natreniral in izboljšal 

tiste lastnosti, ki so lahko na koncu odločilne - 

koncentracijo, samozaupanje, motivacijo, 

obvladovanje stresa in kontrolo čustev, ter odpravil 

predtekmovalno tremo.

1.PSIHOLOŠKA PRIPRAVA KARATEISTA

Psihološka priprava karateista se opira na spoznanja 

športnih psihologov in drugih znanstvenikov mejnih 

ved športne znanosti. V slovenskem prostoru ne 

obstaja veliko resnih raziskav na področju specifične 

psihološke priprave karateista ali tekmovalcev v 

drugih borilnih športih. Prav tako so težko dostopna 

tuja literatura in spoznanja na tem področju. 

Predvidevamo lahko, da najuspešnejše države v 

karate športu izvajajo raziskave mentalne priprave 

karateista, vendar zaradi zavedanja pomembnosti 

spoznanj rezultatov javno ne objavljajo, saj njim 

prinašajo pomembno prednost v primerjavi z manj 

razvitimi karate državami.

Za izdelavo splošnega in kasneje specialnega 

programa psihične priprave karateista je potrebno 

poznati teoretične osnove psihološke priprave in 

osebnostne lastnosti posameznika. Zaradi različnosti 

športnikov oz karateistov bi moralo obstajati prav 

toliko individualnih programov psihološke priprave, 

kot je karateistov. Pri izdelavi programa ne smemo 

zanemariti karakteristik obeh tekmovalnih disciplin v 

karateju. 

športni borbi je pravočasnost oziroma timing. 

obvladali razdaljo do nasprotnika, a ta še ni priprav-

ljen na obrambo ali protinapad. Vzrok za to je skrit v 

mentalni ali gibalni slabosti nasprotnika. Mentalna 

slabost je lahko posledica slabega čustvenega stanja 

(anksioznosti, pretiranega vzburjenja) ali slabe 

koncentracije (nepozornosti, oklevanja).

1.TEHNIKE PSIHOLOŠKE PRIPRAVE KARATEISTA

1.Tehnike sproščanja

Tehnike sproščanja so najbolj razširjene tehnike 

psihološke priprave in so primerne za karateiste s 

previsokim nivojem aktivacije (živčnost, slabo 

počutje itd…). Ločimo kratkotrajne in dolgotrajne 

relaksacijske tehnike. 

Med kratkotrajne in tudi relativno enostavne relak-

sacijske tehnike štejemo tehnike dihanja, kamor med 

drugim uvrščamo trebušno in ritmično dihanje. Z 

usmerjenim dihanjem poskušamo svojo pozornost 

preusmeriti iz zunanjih motečih dejavnikov na sebe 

in se poskušamo umiriti. Prav tako se postopnost 

dihalnih tehnik kaže v ritmu dihanja. Pomembno je, 

da ne zanemarimo izdiha, s katerim napetost 

»izdihnemo«.

Med najpogostejše dolgotrajne sprostitvene tehnike 

prištevamo avtogeni trening, postopno mišično 

sproščanje, biofeedback metodo, tehniko 

sistematične desenzitizacije, hipnozo in razne oblike 

meditacije.

Avtogeni trening temelji na dveh principih. Prvi je 

doseganje občutka teže, drugi je doseganje občutka 

toplote v posameznih delih telesa. Osnovni avtogeni 

trening vsebuje šest vaj z vnaprej določenimi gesli. 

Avtogeni trening zahteva postopnost, doslednost in 

vztrajnost za dosego želenih rezultatov in slovi kot 

najbolj učinkovita tehnika sproščanja z najdaljšim 

učinkom. Bistvo sproščenega stanja z avtogenim 

treningom je v boljši kontroli pozitivnega mišljenja, v 

boljšem predstavljanju, v lažjem osvajanju novih 

spretnosti in preseganju lastnih psihičnih omejitev.

Jacobsonova metoda postopnega sproščanja temelji 

na zaznavi razlike med občutkom napetosti in 

sproščenosti s ciljem sistematične sprostitve celot-

nega telesa. S tem pa dosežemo uskladitev 

delovanja avtonomnega živčevja. Z znanjem te 

metode lažje prepoznamo, kdaj smo na tekmovanju 

preveč napeti in je potrebna sprostitev. 

Pri učenju vseh tehnik sproščanja je pomemben 

položaj telesa, ki mora biti udoben. V začetni fazi je 
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potrebno tehnike relaksacije izvajati v mirnem 

prostoru (domača soba), kasneje na treningih in 

nazadnje na tekmovanjih, da zagotovimo posto-

pnost stresnih situacij, v katerih se moramo biti 

sposobni umiriti. Najprej izvajamo dihalne tehnike v 

ležečem položaju, nato v pol sedečem, sedečem. 

Narava tekmovanj v karateju je takšna, da ima 

karateist možnost nekaj minut ali celo tik pred 

nastopom opraviti preprosto sproščanje, zato 

menim, da so dobro natrenirane dihalne tehnike 

optimalne za regulacijo predštartnega stanja na 

tekmovanjih. 

1.Tehnike postavljanja ciljev

Tehnike postavljanja ciljev so v direktni korelaciji z 

motivacijo karateista. Od starosti karateista je 

odvisno, kakšno je razmerje vlog pri postavljanju 

ciljev; pri mlajših ima večjo vlogo trener, kasneje pa 

se to razmerje spremeni. Postavljati je potrebno 

kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, da 

zagotovimo konstantno motivacijo. Kratkoročnih je 

lahko več in so zelo konkretni ter se nanašajo na 

tukaj in zdaj. Srednjeročnih je nekoliko manj in 

predstavljajo most oz. povezavo med kratkoročnimi 

in dolgoročnimi cilji. Dolgoročni cilj je ponavadi 

samo eden ali dva in je relativno oddaljen, zato 

morajo biti kratkoročni in srednjeročni cilji ravno prav 

težki in oddaljeni, da športniku nudijo ustrezno 

količino motivacije, in ga privedejo do končnega cilja. 

Postavljanje ciljev lahko zavzema vsa področja 

športnikove priprave – tehnično, taktično, kondici-

jsko in psihološko, odvisno od karateistovih poman-

jkljivosti in možnosti za napredek.

1.Tehnika pozitivnega samogovora

Tehnika pozitivnega samogovora direktno vpliva na 

razmišljanje in lastno samopodobo. S njo pravzaprav 

želimo spreminjati naše razmišljanje. Večkrat se nam 

prikradejo negativne misli, kaj pa če izgubim, kaj pa 

če bo nasprotnik naredil to in to, kaj na storim, saj je 

boljši, nič ne morem storiti, zato v takšnih trenutkih 

težko dosežemo želeni rezultat.

Pri tej tehniki uporabljamo vnaprej določene 

pozitivne stavke, ki smo jih pripravili s pomočjo 

trenerja, športnega psihologa. V nas spodbudijo 

dobre občutke in pozitivna čustva ter povečajo 

možnost za dober rezultat.

Tehnika pozitivnega samogovora se izvaja v treh 

korakih. Z identifikacijo se prične prvi korak, v 

katerem negativni samogovor sploh zaznamo. 

Naslednji korak je namenjen ustavljanju negativnih 

misli, kjer s pomočjo pozitivne besede ali besedne 

zveze zaustavimo negativne misli, ki se pojavijo v 

stresni situaciji. Zadnji korak pa predstavlja spremin-

janje negativnih misli v pozitivne. Pomembno je, da 

so naše pretvorbe negativnih misli v pozitivne realne, 

predvsem pa, da jim verjamemo. 

1.Tehnike aktivacije

Tehnike aktivacije so močno povezane s tehnikami 

relaksacije, samo namen je ravno nasproten. Z 

ustreznim dihanjem si karateist ob vsakem vdihu 

predstavlja, da se napolni z energijo kot baterije za 

polnjenje, nekaj manj pozornosti pa nameni 

samemu izdihu. Za aktivacijo lahko uporabimo 

najljubšo glasbo hitrih in udarnih ritmov (kot je npr. 

Med tehnike aktivacije uvrščamo tudi sidranje. T.i. 

sidra so dražljaji, ki so povezani z nekim fiziološkim 

stanjem. S pomočjo sider lahko hitro vstopimo v 

stanje optimalne aktivacije. Uporaba sider je prim-

erna predvsem v kratkih odmorih, npr. takrat, ko 

sodnik ustavi dvoboj in se moramo ponovno zbrati, 

nimamo pa časa uporabiti katere od dolgotrajnejših 

tehnik. Za primer sidra ponavadi izberemo besedo ali 

besedno zvezo, ki nas napolni z energijo, kot je npr. 

akcija ali eksplozija. 

Športni psihologi priporočajo telesno aktivnost. Z 

nekaj aktivacijskimi vajami, ki smo jih že natrenirali ali 

se zanje dogovorili na treningih, kot so npr. poskok, 

skleca, krik, udarjanje po nogah, se aktiviramo za 

nastop. 

1.Tehnike koncentracije in pozornosti 

Ločimo koncentracijo na proces in na rezultat. Prva je 

pomembnejša v tekmovalni situaciji, druga pa v fazi 

treninga, saj koncentracija na rezultat v fazi 

tekmovanja (npr. ko izgubljamo) negativno vpliva na 

končni dosežek. Ko se borec znajde v rezultatskem 

zaostanku, ko nima dobrih občutkov, je pomembno, 

da se osredotoči na dobro izvedbo posameznega 

napada oz. akcije, ne sme pa razmišljati o tem, kako 

mora doseči npr. dve točki, da bo preobrnil rezultat v 

svojo korist. 

Med tehnike koncentracije spadata tudi zoževanje 

pozornosti, pri kateri karateist na tekmovanju odmisli 

vse zunanje moteče dejavnike - od sotekmovalcev, 
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gledalcev, lastnosti dvorane, borišč, in se osredotoči 

na svoje lastne sposobnosti. 

1.Tehnike mentalnega predstavljanja

So najbolj uporabne in razširjene tehnike za 

izboljšanje pozornosti in koncentracije, prav tako pa 

lahko pomagajo pri učenju novih elementov, 

prilagojenem treniranju v času poškodbe, pri pripravi 

na stresne situacije in pri konkretni pripravi na 

nastop.

Neizkušeni športniki velikokrat postanejo vzhičeni, 

prestrašeni, ko prvič stopijo v športno dvorano, kjer 

se bo odvijalo pomembno tekmovanje. Njihova 

pozornost se nehote usmeri na vse negativne deja- 

vnike (število tekmovalcev, velikost dvorane, more-

bitni nasprotniki itd.), ne pa na samo tekmo in nastop.  

S postopkom predstavljanja lahko v naših mislih vna- 

prej predvidimo oziroma treniramo vstop v dvorano, 

borbo na tatamijih, postavljenih v dvorani, hrup, vzdu- 

šje itd. (pomagamo si slikami, predvajalniki zvoka, itd...). 

1.ZAKLJUČEK

Vsi vrhunski športniki imajo zastavljene cilje. Da bi jih 

dosegli, so pripravljeni veliko vložiti v svojo telesno 

pripravo, saj vrhunski šport zahteva odlično kondici-

jsko pripravljenost. Prav tako se veliko posvečajo 

tehnični in taktični pripravi na tekmovanje. Premalo 

časa in pozornosti pa v večini posvečajo psihološki 

uporabljajo, drugi pa ne zaznavajo pomembnosti 

psihološke priprave, čeprav je lahko le-ta odločilni 

dejavnik, ki na koncu nagne tehtnico na stran 

zmagovalca. Vrhunski šport s seboj prinaša različne 

psihične pritiske in od posameznika je odvisno, kako 

se jim bo zoperstavil. 

»Tisti hip, ko začneš govoriti, kaj boš storil, če izgubiš, 

si že izgubil!« - George Schulz

1.VIRI
Kovačič, M. (2016). Psihološka priprava karateista. Diplom-
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Vodimo, svetujemo, gradimo...

CERTIFIKAT ODLIČNOSTI
Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. 

Temelji na računovodskih izkazih subjektov in napoveduje varnost poslovanja v naslednjem letu.
V letu 2016 smo prejemniki dveh certifikatov odličnosti različnih bonitetnih hiš.

V procesu graditve objekta nudimo celostno strokovno in organizacijsko znanje. Vodimo investicije,
gradimo in saniramo objekte pri čemer zagotavljamo najvišjo kakovost izvedbe in cenovno ter

časovno najučinkovitejše rešitve.

 

Zaradi nenehnega uvajanja in spreminjanja trendov v gradbeništvu se aktivno  vključujemo v raziskovalno in
 razvojno mednarodno okolje.

 Prav posebno pozornost posvečamo razvoju mladih kadrov ter družbeni odgovornosti. 

Temeljne izvedbene dejavnosti v podjetju predstavljajo: 

NOVOGRADNJE, ENERGETSKE SANACIJE, REKONSTRUKCIJE in GETOEHNIČNA DELA.

 



Po številu izvedenih projektov sodijo v ospredje ENERGETSKE SANACIJE, sledijo jim NOVOGRADNJE ter REKONSTRUKCIJE. 
GEOTEHNIČNA DELA predstavljajo v podjetju najnovejši izvedbeni segment. 
Specializirani smo za izvajanje mikro-pilotiranja, globinskega temeljenja, geo-tehničnih sider, tesnilnih zaves 
in zagatnih sten ter drugih geo-tehničnih del. Projekte izvajamo tako doma kot tudi v tujini. 

REFERENCE

V sodelovanju s Karate zvezo Slovenije smo se v podjetju GES d.o.o. odločili obdarovati bralce revije KZS 2016. 

Od vseh, ki boste poslali e - sporočilo na naslov tajnistvo@ges.si bomo izžrebali tri nagrajence, 

ki boste prejeli novo uradno majico Karate zveze Slovenije. Elektronsko sporočilo naj se glasi: 
ZADEVA - NAGRADNA IGRA MAJICA KZS, SPOROČILO - ime in priimek, poštni naslov, ter številka majice

 031 766 569
WWW.CRE8.SI

You imagine. We create
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ENERGETSKE SANACIJE

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Celje
II. OŠ Celje
OŠ Dobje
OŠ Lesično
OŠ Zreče
OŠ Bršljin
Vrtec Zreče
Dom na Vidmu, Ilirska Bistrica
OŠ Podčetrtek
OŠ Kozje
Podružnična osnovna šola in vrtec Blagovna
Zdravstveni dom Mokronog
Vrtec »POTOČEK«, Rogaška Slatina
Vrtec »IZVIR« , Rogaška Slatina
OŠ Kremelj s telovadnico
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Upravna stavba »DARS«, Celje
OŠ  Milana Majcna, Šentjanž

NOVOGRADNJE

Poslovno-skladiščni objekt Systemair, Maribor
Poslovno-energetski objekt, Kozje
Stanovanjski objekt, Braslovče
Poslovno-skladiščni objekt, Ljubljana
Stanovanjski objekt, Rogatec
Vrtec Tončke Čečeve, Celje
Turistično informacijski center TIC, Podčetrtek
Poslovno in proizvodno skladiščna stavba TERMO-TEHNIKA, Braslovče
Stanovanjska hiša, Tremarje
Parkirna hiša MKC, Rogaška Slatina
Stanovanjska hiša, Griže
Nadzidava prizidka Šolski center Celje
Ureditev tržnice, Šoštanj
Prizidek k zdravstvenem domu za potrebe preventivnega centra, Sevnica
Razširitev lokala Taverna, Celje
Vrtnarski center, Mozirje

REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE

Vzdrževalni center Plinovodi Maribor, Hoče
Slovensko ljudsko Gledališče Celje
Restavracija Kitajski Dvor, Celje
Obnova strehe KC Pekarna, Maribor
OŠ Lava, Celje
Knjižnica Vransko
Večstanovanjski objekt, Maribor
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Kmetijska Zadruga Vransko
Center nujne medicinske pomoči ZD Sevnica
Ureditev mansarde Vrtca Podčetrtek
Dom za ostarele Savinja, Celje
Zdravstveni dom Vojnik

INŽENIRSKE GRADNJE IN GEOTEHNIČNA DELA

Globinsko temeljenje z GEWI piloti – sanacija objekta QULANDIA, Nova Gorica
Izvedba Geotehničnih sider – izgradnja univerzitetne knjižnice in 
multimedijskega centra Osijek (HRV)
Izvedba tesnilne zavese za HE Brežice
Izvedba zagatnih sten na čistilni napravi Koper
Geotehnična dela na temeljenju Podvoza Jablane, železniška 
proga Hodoš – Pragersko
Komunalna infrastruktura za CČN in spremljajoči objekti, Nova gorica
Urejanje vaških jeder Občine Dobrovnik



LAŠKO,  11. 3. 2017 - 12. 3. 2017

SLOVENIA OPEN
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