POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2018
AKTIVNOSTI KZS V SLOVENIJI
- Pregled in analiza stanja KZS
- Priprava plana aktivnosti
- Utrditev sodelovanja z vodilnimi institucijami na področju športa v Sloveniji
- Aktivno sodelovanje z OKS z namenom boljšega sodelovanja na področju financiranja,
dodeljevanja štipendij in višje umestitve karateja kot športa
- Udeleževanje na sestankih na fakulteti za šport z namenom povečanja obsega sodelovanja
(vedno prisoten dekan g. Žvan)
- Aktivno sodelovanje z Ministrstvom za šport in direktoratom za šport z namenom povečanja
financiranja z večanjem števila registriranih karateistov
- Redna komunikacija z zvezo ZKOS z namenom združitve zvez, ki niso članice KZS
- Aktivna vključitev v zvezo ZZBŠS
- Konstantno sodelovanje z vsemi komisijami KZS z namenom optimizacije delovanja komisij
FINANCIRANJE
- Aktivnosti na področju pridobivanja sponzorjev KZS
- Realizacija projekta Erazmus z dvodnevnim kongresom v Laškem na katerem sodelujejo vsi
predsedniki vključenih zvez
- Pridobivanje dodatnega sponzorja z aktivnostmi in sodelovanjem karate kluba Petrovče
- Izvajanje aktivnosti in organizacija sestankov z OKS, Fundacijo za šport ter Direktoratom za
šport z namenom povečanja obsega financiranja
- Priprava projektov pod okriljem KZS, ki bodo zagotovili dodaten vir prihodkov
- Aktivno sodelovanje komisij pristojnih za prijave na razpise
DOGODKI
- Organiziranje in realizacija tekmovanj skozi leto pod okriljem KZS
- Realizacija skupnih članskih priprav in tekmovanja Slo open v Laškem
- Organizacija dogodka podelitev priznanj za naj karateiste
- Krepitev sodelovanja z japonskim veleposlaništvom v Ljubljani
- Sestanek pri g. Janezu Kocijančiču predsedniku Evropskega olimpijskega komiteja na sedežu v
Ljubljani z namenom krepitve sodelovanja
MEDNARODNE AKTIVNOSTI
- Udeležba selekcij na vseh tekmovanjih evropskih in svetovnih prvenstvih
- Udeležba predsednika na kongresih v organizaciji EKF in WKF
- Aktivno sodelovanje na tekmovanjih Balkanskih prvenstev
- Sodelovanje na sejah izvršnega odbora Balkanske zveze
- Prijava KZS za organizacijo Balkanskega prvenstva do U21 s soglasno potrditvijo članov IO KFB
- Udeležbe na premier ligah ter premier ligah serije A

