
 

KARATE ZVEZA SLOVENIJE 
Opekarna 28 b, SI-1420 Trbovlje 

E-pošta: info@karate-zveza.si 

http://www.karate-zveza.si 

Mobitel 040 303-106, faks 01 300 70 66 

 

Razpis – Ekipno državno prvenstvo v katah in borbah 2017 

POLZELA - nedelja 11. 6. 2017 

Karate zveza Slovenije s pomočjo tehničnega organizatorja Karate kluba Polzela organizira 

v nedeljo 11. junija v športni dvorani na Polzeli, Malteška cesta 28, 3313 Polzela 

Državno prvenstvo v ekipnih katah in ekipnih borbah za vse starostne kategorije. 

URNIK TEKMOVANJA:  

8:30 do 9:45 potrditev prijav 

10:00    Kate ekipno 

13:00    Borbe ekipno  

Starostne kategorije (meja za starost je dan tekmovanja):  

Najmlajši, najmlajše (Mlajši od 8 let)    - Kate 

Malčki, malčice    (8, 9 let)                    - Kate 

Dečki, deklice    (10, 11 let)                   - Kate, borbe 

Mlajši kadeti, kadetinje  (12, 13 let)       - Kate, borbe 

Kadeti, kadetinje   (14, 15 let)                - Kate, borbe 

Mladinci, mladinke  (16, 17 let)             - Kate, borbe 

Mlajši člani, članice   (18,-21 let)           - Kate, borbe 

Člani, članice                                           - Borbe nad 18 let kate nad 16 let 

  

PROPOZICIJE: 

 Pravico do udeležbe imajo vsi državljani republike Slovenije, ki so registrirani 

tekmovalci Karate zveze Slovenije, 

 Sojenje po sodniških pravilih KZS, 

 Vse ekipe so sestavljene iz treh članov (+ 1 rezerva pri borbah), 

 Starostna meja je STAROST NA DAN TEKMOVANJA (velja izjema da, samo v 

katah lahko nastopa en tekmovalec za eno stopnjo mlajše starostne kategorije), 

 Za ekipo v borbah lahko nastopa en »izposojen« tekmovalec iz drugega kluba, za kar 

pa mora njegov matični klub pisno potrditi (na priloženem obrazcu “Soglasje 

matičnega kluba”), 

 Možna je registracija tekmovalca za dan tekme ob plačilu registracijske takse po redni 

ceni, (6 € za mlajše od 14 let in 18 € za starejše od 14 let) 

 Tekmovalna taksa znaša 40 € za ekipo z vključenim DDV (nakazilo na TRR KZS), 

 Žreb je naključen, lanski finalisti so postavljeni kot nosilci, 

 Rok za prijave je sreda 31. maja 2017 do 24:00. 

mailto:info@karate-zveza.si
http://www.karate-zveza.si/
http://karate-klub-polzela.si/
https://www.google.si/maps/place/Polzela+8,+3313+Polzela/@46.279201,15.078193,18z/data=!4m2!3m1!1s0x4765688fa4e99633:0x2b1792bffffba9ae?hl=sl
http://www.karate-zveza.si/dokumenti/2012/Soglasje-maticnega-kluba-2012.doc
http://www.karate-zveza.si/dokumenti/2012/Soglasje-maticnega-kluba-2012.doc


 Online prijave na naslovu http://e-karate.si  
 TEKMOVALEC LAHKO NA DAN TEKME NASTOPI LE ZA EN KLUB  

Tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost! Organizator tekme ne odgovarja za morebitne 

poškodbe! 

Nasvidenje na Polzeli! 

 

Tekmovalna komisija KZS 

predsednik 

Tomaž Deberšek  

 


