
         

 

Ljubljana 10.3.2021                      

 

PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PARA KARATE  za leto 2021 

 

 

                                              

V letu 2021 v komisiji za para karate načrtujemo sledeče aktivnosti: 

 

  

-  Sodelovanje z sodniško komisijo, pri sodniških pravil in njihova objava na spletni 

strani KZS,  ter usposabljanju sodnikov 

-  Sodelovanje z tekmovalno komisijo priprava tekmovalnih pravil za para-karate in 

objava na spletni strani KZS 

-  Izdelava pravilnika o delu komisije za para-karate pri KZS in objava na spletni strani 

KZS 

- Prijava na razpis Zšis-POK 

- V sodelovanju z TK- KZS priprava programa izobraževanj trenerjev za prvo in drugo 

stopnjo usposobljenosti za delo v para-karateju 

- Priprava tekmovalna koledarja za para karateiste in objava letnega programa 

tekmovanj na spletni strani KZS 

- V sodelovanju z TK izvedba dodatnega izobraževanja za trenerja za I. stopnjo za naziv 

Strokovni delavec I- para karate . 

- V sodelovanju z tekmovalno komisijo izvedba državnega prvenstva za para karateiste 

v okviru ekipnega državnega prvenstva 

- Vključitev KZS v POK- ZŠIS 

- Prijava na razpis za sofinanciranje programov in izobraževanja delavcev v športu POK 

ZŠIS 

- Udeležba  na evropskem članskem  prvenstvu  v parakarateju 

- Sodelovanje pri pripravi strategije parakarateja za obdobje 2020-2028 

- Sodelovanje za organizatorji tekmovanj v parakarateju 

- Udeležba na svetovnem članskem  prvenstvu v parakarateju 



- V okviru državnega ekipnega prvenstva izvedba državnega prvenstva za para-

karateiste mlajše od 16 let 

- V okviru državnega ekipnega prvenstva izvedba državnega prvenstva za para-

karateiste starejše od 16 let 

- Organizacija skupnih priprav za para karateiste, kandidatov za reprezentanco. 

- Priprava klasifikacije in v sodelovanju z Zšis-POK ter URI Soča izvedba pregledov 

klasifikacije gibalnih zmožnosti na URI Soča za tekmovalce v para karateju. 

- Priprava klasifikacije IQ tekmovalcev na URI SOČA za nastope na EP in SP 

- Načrtovani prihodki v letu 2021   3000 evr .  

- Načrtovani odhodki 3000 evr ( udeležba za različnih tekmovanjih, priprave in stroški 

dela komisije) 

 

 

 

Tekom celega leta pa načrtujemo tesno sodelovanje z klubi, ki imajo v svojo delo vključene 

para karateiste. 

 

Komisija za Para karate KZS 

Predsednik komisije Peter Šircelj 

                                                                                         


