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- Prevod WKF pravil in objava na spletni strani zveze. 

- Priprava para- karate pravil in objava na spletni strani zveze. 

- Informirati reprezentančne trenerje o glavnih spremembah tekmovalno-sodniških pravil. 

- V začetku leta izvedba sodniškega seminarja, izpitov za višje nazive in pridobitev licence za leto 

2020. Na seminar povabiti tudi vse trenerje z veljavno licenco (brez kotizacije). Izvedba seminarja bo 

februarja na Polzeli in nato nadomestni v Mariboru. 

- Predavanja na trenerskih izobraževalnih seminarjih. 

- V dogovoru z vodstvom reprezentanc - aktivna strokovna udeležba (pomoč in solidarnost) na 

reprezentančnih pripravah. Delegirati sodnike, ki živijo blizu mesta priprav. 

- Priprava novega Pravilnika o delu sodniškega zbora in ga poslati v obravnavo in potrditev IO. 

- Delegirati sodnike na vse tekme na koledarju KZS in na vabljene turnirje v tujini. Sodnik, ki ne bo 

prisoten na vsaj 70 % tekem, ki so v organizaciji KZS, ne bo delegiran na ostale tekme doma in v tujini. 

- Predlagati IO kandidate za EKF sodniške izpite v okviru EMP februarju v Budimpešti. 

- Predlagati IO sodnike za aktivno udeležbo na obeh EKF tekmovanjih. 

- Udeležba štirih WKF sodnikov na zahtevanih WKF PL in seriji A. 

- Predlagati IO kandidate za aktivno udeležbo na SP. 

- Predlagati IO financiranje sodnikov s strani KZS za EP in SP: 
Plačilo sodnikom, ki je enako skupnemu strošku udeležbe dveh (2) reprezentantov. Odobreni znesek 
se enakomerno razdeli med udeležene sodnike. Vsem pripadajo tudi dnevnice za dneve aktivne 
udeležbe. 
- Plan razdelitve sredstev iz sklada SdK: 

 
Prihodek: 

1. Prenos 2019 = 1.400 € 
2. Kotizacija za sodniška seminarja in prispevek 5% od taks = cca 5400 € 

Skupaj cca 6800 € 
 
Odhodek: 
Stroški dveh sodniških seminarjev: 800 € 
PL Dubaj: 1200 € 
PL Rabat: 1000 € 
Serija A Istanbul: 700 € 
Serija A Salzburg: 400 € 
Udeležba na drugih Series A ali PL: 800 € 
Udeležba na Youth Leagues: 600 € 
Plačilo uspešno izvedenih EKF izpitov: 1300 € 
 
 
                                                                                                Pripravil Primož Debenak, v imenu SdK KZS 
                                                                                                                                                                                                


