
PRILOGA 2 

PRAVILA TOČKOVANJA ZA IZBOR REPREZENTANCE 
 

Karate zveza Slovenije 
 
1. Izbor kandidata za nastop na velikem tekmovanju določajo sledeči kriteriji: 

 
− Uspehe se ovrednoti glede na točkovanje, ki je določeno v kriterijih za sprejem v posamezno 

reprezentanco (predstavlja 80 % točk)  

 

− Telesna pripravljenost tekmovalca (predstavlja 10% točk) 

 

− Potencial kandidata, izkušnje, športno obnašanje in napredek ocenita selektor in trener 

(predstavlja 5 % točk)  

 

− Udeležba na pripravah (predstavlja 5 % točk)  

 

 

 
1.1. TEKMOVALNI USPEHI TEKMOVALCA (80 %) 

 
1.1.1. Uvrstitev na končni WKF rang lestvici sezone (max. - 20 točk) 

Borbe 

− Kategorizacija KZS – Status A - 20 točk  

− Kategorizacija KZS – Status B - 10 točk  

− Kategorizacija KZS – Status C - 5 točk  

 
Kate 

− Kategorizacija KZS – Status A - 20 točk  

− Kategorizacija KZS – Status B - 10 točk  

− Kategorizacija KZS – Status C - 5 točk  

 

 

1.1.2. Dosežki na predpisanih tekmah (max. - 60 točk)  

− V kriterij se vključi 5 izbornih tekem (določijo trenerji)  

− V končno lestvico štejejo najboljši 3 rezultati na izbornih tekmah  

 

 

1.1.3. Točkovanje na izbornih tekmah:  

Uvrstitev:  

− 1. mesto – 10 točk  

− 2. mesto – 6 točk  

− 3. mesto – 4 točke 
 

Posamične zmage v kategoriji:  

− Vsaka zmaga - 2 točki  

− Maksimum 10 točk na posamično izborno tekmo. 

− Kata – za vsakega premaganega tekmovalca v skupinskem delu - 0,5 točke 
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1.2. Telesna pripravljenost tekmovalca (10 % - max. – 10 točk) 

− Vsi kandidati bodo skozi celotno pripravljalno obdobje izvedli testiranja telesne pripravljenosti 

− V kolikor kandidat doseže normirane rezultate posamičnih testov pridobi 10 točk 

− V kolikor kandidat ne dosega normiranih rezultatov prejme 0 točk 

 
V kolikor je ocena telesne pripravljenosti kandidata negativna (ne dosega 50% normiranih 
rezultatov testov) ne more nastopati za državno reprezentanco na EP in SP. 
 
Uradno testiranje za pridobivanje norme se opravi v predtekmovalnem oziroma začetku tekmovalnega 
obdobja.  

 

V kolikor kandidat samo pri enem testu ne doseže normiranih rezultatov še vedno pridobi 10 točk.  
 
Teste in normirane rezultate s katerimi se meri telesno pripravljenost izberejo reprezentančni trenerji.  
 
 

1.3. Ocena trenerja (5 % - max. – 5 točk) 

− Potencial tekmovalca 

− Športno obnašanje 

− Napredek 

− Izkušnje tekmovalca 

 
 

1.4. Prisotnost na pripravah (5 % - max. – 5 točk) 

− Tekmovalec mora imeti vsaj 80% udeležbo na pripravah in treningih reprezentance 

 

V kolikor tekmovalec nima vsaj 50% udeležbe na pripravah in treningih reprezentance ne 
more nastopati za državno reprezentanco na EP in SP. 

 

 

1.5. MAKSIMALEN SEŠTEVEK TEKMOVALCA – 100 TOČK.  
 

− Predlog sestave reprezentance za prihodnjo sezono izdelajo selektorji in trenerji posameznih 

reprezentanc.  

− Kriterije za udeležbo na prvenstvih, igrah in tekmovanjih predlagajo trenerji (1x letno).  

− Potrdi jih IO KZS. Kriteriji se po odobritvi v tekočem letu ne spreminjajo! 
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2. Izborne tekme za velika tekmovanja 
 
2.1. Izborne tekme: 

− Določijo selektorji ob potrditvi izvedbe tekmovanj 

 
 

Izborne tekme morajo izpolnjevati pogoje za kategorizacijo tekmovalcev in morajo biti organizirane v 
skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali EKF) ter so uvrščene na koledar članice WKF ali 
EKF. 
 
Kriterije za udeležbo na prvenstvih, igrah in tekmovanjih predlagajo selektorji (1x letno). 
 
Potrdi jih IO KZS. Kriteriji se po odobritvi v tekočem letu ne spreminjajo! 
 
Za uvrstitev v reprezentanco KZS je obvezen nastop na Državnem prvenstvu KZS v svoji starostni 
kategoriji, razen ko tekmovalec ne more nastopiti iz opravičenih zdravstvenih razlogov, ki se izkažejo z 
ustreznim potrdilom zdravnika. 
 
Za uvrstitev v člansko reprezentanco KZS je obvezno imeti vsaj kategorizacijo DRŽAVNEGA RAZREDA. 

 

 

3. NORMA ZA NASTOP NA VELIKEM TEKMOVANJU 
 

Člani: 

− Svetovno prvenstvo SP – doseženih 65 točk 

− Evropsko prvenstvo EP – doseženih 55 točk 

− Balkansko prvenstvo BP – doseženih 35 točk 

 
Kadeti, Mladinci, U21: 

− Mladinsko svetovno prvenstvo SP – doseženih 55 točk 

− Mladinsko evropsko prvenstvo EP – doseženih 45 točk 

− Mladinsko balkansko prvenstvo BP – doseženih 35 točk 

 
Kriterije za udeležbo na prvenstvih, igrah in tekmovanjih predlagajo trenerji (1x letno). 
 
Potrdi jih IO KZS. Kriteriji se po odobritvi v tekočem letu ne spreminjajo! 
 
Za uvrstitev v reprezentanco KZS je obvezen nastop na Državnem prvenstvu KZS v svoji starostni 
kategoriji (člani in mladinci). 
 
Za uvrstitev v člansko reprezentanco KZS je obvezno imeti vsaj kategorizacijo DRŽAVNEGA RAZREDA. 
 
Faktorji za preračun tekem se v ciklusu do MSP, MEP in EP 2022 ne upoštevajo. 
 
 
 
 
 
 
 
Polzela, 8. december 2021 


