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PRAVILA O IZVEDBI TEKMOVANJ KZS 

  

Pravila o izvedbi tekmovanj KZS določajo razdelitev oziroma rangiranje tekmovanj, tehnične zahteve za 

organizatorje tekmovanj, finančne pogoje za izvedbo tekmovanj, vrste razpisanih kategorij na 

tekmovanjih in pogoje nastopa, udeležbo delegatov na tekmovanjih in način delegiranja sodnikov na 

tekmovanja.   

 

  

RAZDELITEV TEKMOVANJ IN PRAVILA TOČKOVANJA  

  

 Tekmovanja v Sloveniji se delijo v štiri range: A, B, C, D  

  

Za A, B, C in D rang tekmovanja veljajo v tem pravilniku opredeljena pravila, cene in pogoji za 

organizacijo.  

 

 

Rang tekmovanja  Tekmovalni nivo 

Tekmovanja A ranga: (faktor =1) 
• Vsa uradna DP, ki jih organizira Karate zveza Slovenije  

• Vsa uradna Pokalna tekmovanja, ki jih organizira Karate 

zveza Slovenije  

• Mednarodna tekmovanja v tujini ali doma, ki jih organizirajo 

slovenski klubi, če zadostijo naslednjim pogojem:  
o v večini WKF kategorij morajo biti izpolnjeni pogoji 

za kategorizacijo,  
o organizacija in izvedba na visokem nivoju,  
o najmanj 500 tekmovalcev,  
o najmanj 6 držav.  

 

1. Nivo tekmovalnega 

sistema 

 Tekmovanja B ranga (faktor=0.5) 

• Mednarodna tekmovanja v tujini ali doma, ki jih organizirajo 

slovenski klubi, če zadostijo naslednjim pogojem:  
o v večini WKF kategorij morajo biti izpolnjeni pogoji 

za kategorizacijo,  
o organizacija in izvedba na visokem nivoju,  
o najmanj 300 tekmovalcev,  
o najmanj 4 držav.  

 

1. Nivo tekmovalnega 

sistema 

Tekmovanja C ranga  

• Mednarodna tekmovanja, ki ne zadostijo vsem pogojem B 
ranga, uradna tekmovanja stilskih zvez, regionalna 
tekmovanja (npr. šolska liga in druge).  

• Pogoji za uvrstitev tekmovanja na koledar KZS 
o organizacija in izvedba v skladu z zahtevami KZS 

2. in 3. nivo 

tekmovalnega 

sistema  
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o najmanj 100 tekmovalcev,  
o najmanj 3 klubi 
o izvedba kategorij in disciplin, ki so uradno potrjene 

s strani KZS 
o v primeru, da organizator izvede tudi discipline in 

kategorije, ki so vključene v 1. skupino, vsi 

nastopajoči starejši od 12 let (kate) in starejši od 14 

let (borbe) uvrščeni na seznam registriranih 

športnikov pri OKS.    
 

Tekmovanja D ranga  

• Manjša klubska tekmovanja 

• Pogoji za uvrstitev tekmovanja na koledar KZS 
o organizacija in izvedba v skladu z zahtevami KZS 
o najmanj 50 tekmovalcev,  
o izvedba kategorij in disciplin, ki so uradno potrjene 

s strani KZS 
o v primeru, da organizator izvede tudi discipline in 

kategorije, ki so vključene v 1 skupino, vsi 

nastopajoči starejši od 12 let(kate) in starejši od 14 

let (borbe) uvrščeni na seznam registriranih 

športnikov pri OKS.    
 

3. Nivo tekmovalnega 

sistema  

 

 

 TEHNIČNE IN ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE VSEH RANGOV 

TEKMOVANJA  

 

 

Za vsa tekmovanja A, B in C ranga na koledarju velja:  

   

• Organizator je dolžan poskrbeti za dobro organizacijo in zagotoviti zadostno število tatamijev 
in sodnikov za tekočo izvedbo tekmovanja,  
 

• Za registracijo prijav, vodenje žreba in samega tekmovanja se mora uporabiti enotno spletno 
aplikacijo, določeno s strani KZS (e-karate.si),  

• Rok za prijavo na tekmovanje se zaključi zadnji torek pred vikendom, v katerem je tekmovanje, 

do 24.00 ure, 

• Naknadne prijave (tudi na dan tekmovanja) niso dovoljene, 

• Na tekmovanju se lahko izvajajo samo kategorije, ki so v naboru kategorij za organizatorje 

tekmovanj, objavljene v spletni aplikaciji e-karate.si.   

 

Za vsa tekmovanja D ranga na koledarju velja:  

• Organizator je dolžan poskrbeti za dobro organizacijo in zagotoviti zadostno število tatamijev 

in sodnikov za tekočo izvedbo tekmovanja,  

• Organizator mora vsaj 1. mesec pred izvedbo tekmovanja na TkK poslati razpis tekmovanja s 

seznamom disciplin in kategorij,  

• Za registracijo prijav, vodenje žreba in samega tekmovanja se lahko poleg aplikacije e-karate 

uporablja tudi druge aplikacije,  



• V primeru uporabe drugih aplikacij, mora organizator najkasneje v 5 dneh po zaključku 

tekmovanja, vnesti v aplikacijo e-karate vsaj rezultate za discipline in kategorije, ki se v skladu 

s 4. členom Tekmovalnega pravilnika uvrščajo v 1. skupino uradno priznanih disciplin in 

kategorij,  

• V aplikacijo e-karate se lahko vnaša samo rezultate za uradne discipline in kategorije iz 1. in 2. 

skupine, kakor jih določa 4. člen Tekmovalnega pravilnika in Nabor tekmovalnih disciplin in 

kategorij KZS, ki je priloga tega pravilnika,  

• Organizator lahko na tekmovanju izvede tudi druge discipline in kategorije, ki pa se ne smatrajo 

kot del uradnega tekmovalnega sistema.  

 

Spletna aplikacija e-karate.si omogoča prijavo na tekmovanje samo za tekmovalce, ki so vnešeni v 

podatkovno bazo in so registrirani tekmovalci pri KZS. 

 

V primeru organizacije mednarodnega tekmovanja in tekmovanj, ki se uvrščajo v 2. in 3. nivo 

tekmovalnega sistema, aplikacija e-karate omogoča tudi prijavo neregistriranih tekmovalcev pri KZS iz 

Slovenije in tujine.  

 

Takšnega tekmovalca je potrebno vnesti v podatkovno bazo, s čimer pridobi možnost, da se registrira 

in prijavi na tekmovanje.  

 

Na tekmovanjih 2. in 3. nivoja je mogoče še neregistrirane tekmovalce ob plačilu predpisane 

registracijske takse naknadno registrirati v KZS.  

 

  

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJA A IN B RANGA  

  
Glede na število prijavljenih tekmovalcev mora organizator zagotoviti ustrezno minimalno število 
tatamijev, da je omogočena tekoča izvedba tekmovanja:  
  

• Od 100 do 200 nastopov najmanj 2 tatamija;   
• Od 200 do 300 nastopov najmanj 3 tatamiji;   
• Od 300 do 400 nastopov najmanj 4 tatamiji;  
• Od 400 do 500 nastopov najmanj 5 tatamijev;   
• Od 500 nastopov naprej najmanj 6 tatamijev.   

 
V primeru predhodno podane utemeljene obrazložitve, se dopušča odstopanje največ do +15% 
nastopov, glede na zahtevano število tatamijev.   

  
Organizator mora zagotoviti zadostno število usposobljenega in primernega tehničnega osebja (starost 
najmanj 16 let) potrebnega za nemoteno in kvalitetno izvedbo tekmovanja, in sicer:  

• Najmanj dve osebi na tatami,   
• Tehnično osebje za glavno zapisnikarsko mizo. Poleg delegata oziroma predstavnika KZS, 

vsaj še dve osebi (izdajanje žrebnih list, napovedovalec),  
• Organizacija podeljevanja medalj.   

  
Organizator mora pravočasno pripraviti bilten in ga poslati v pregled tekmovalni komisiji. V biltenu 
morajo  biti navedene kategorije, v katere se tekmovalci lahko prijavijo ter sodniška pravila.     
  
Organizator mora zagotoviti ustrezno število sodnikov za sojenje v skladu s Sodniškimi pravili KZS. 

  



Organizator mora zagotoviti, da lahko med tekmovanjem na borišča poleg tekmovalcev dostopajo samo 
osebe z ustreznimi akreditacijami.  
  
Organizator mora zagotoviti ustrezno število varnostnikov za zagotavljanje reda na prireditvi (Zakon o 
zasebnem varovanju).  

  

V primeru ugotovitve, da posamezne predpisane tehnične zahteve za tekmovanja A ali B ranga niso bile 

izpolnjene, se lahko sprejme odločitev, da tekmovanje tega organizatorja naslednje leto ne more biti 

uvrščeno med tekmovanja A ali B ranga, ki štejejo v točkovanju klub/karateist leta. Ugotovljena 

odstopanja od zahtev oziroma sprejem navedene odločitve poda izvršni odbor KZS na redni seji pri 

sprejemu karate koledarja za naslednje leto.  

  

 

 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJA C IN D RANGA  

  
Glede na število prijavljenih tekmovalcev mora organizator zagotoviti ustrezno minimalno število 
tatamijev, da je omogočena tekoča izvedba tekmovanja:  
  

• Do 100 nastopov najmanj 1 tatami;   
• Od 100 do 200 nastopov najmanj 2 tatamija;   
• Od 200 do 300 nastopov najmanj 3 tatamiji.  

 
Organizator mora zagotoviti zadostno število usposobljenega in primernega tehničnega osebja (starost 
najmanj 16 let) potrebnega za nemoteno in kvalitetno izvedbo tekmovanja, in sicer:  

• Najmanj dve osebi na tatami,   
• Tehnično osebje za glavno zapisnikarsko mizo. Poleg delegata oziroma predstavnika KZS, 

vsaj še dve osebi (izdajanje žrebnih list, napovedovalec),  
• Organizacija podeljevanja medalj.   

  
Organizator mora pravočasno, vsaj dva meseca pred datumom tekmovanja, pripraviti razpis in ga poslati 
v pregled tekmovalni komisiji. V razpisu morajo biti  navedene kategorije in discipline, v katere se 
tekmovalci lahko prijavijo ter sodniška pravila.  
 
V primeru, da razpisane kategorije in discipline ustrezajo uradno priznanim kategorijam in disciplinam, 
tekmovalna komisija uvrsti razpisano tekmovanje na tekmovalni koledar.  

   
Organizator mora zagotoviti ustrezno število sodnikov za sojenje v skladu s Sodniškimi pravili KZS, ki 
veljajo za drugi in tretji tekmovalni nivo in za prvi tekmovalni nivo v primeru, da organizator organizira 
tudi discipline in kategorije, ki so uvrščene v prvo skupino. 

  
Organizator mora zagotoviti, da lahko med tekmovanjem na borišča poleg tekmovalcev dostopajo samo 
osebe z ustreznimi akreditacijami.  
  
Organizator mora zagotoviti ustrezno število varnostnikov za zagotavljanje reda na prireditvi (Zakon o 
zasebnem varovanju).  

  

V primeru ugotovitve, da posamezne predpisane tehnične zahteve za tekmovanja C ali D ranga niso bile 

izpolnjene, se lahko sprejme odločitev, da tekmovanje tega organizatorja naslednje leto ne more biti 

uvrščeno med tekmovanja C ali D ranga. Ugotovljena odstopanja od zahtev oziroma sprejem navedene 

odločitve poda izvršni odbor KZS na redni seji pri sprejemu karate koledarja za naslednje leto.  

 

 



TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO TEKMOVANJ V DISCIPLINAH PARA KARATE  

  

Dostop do telovadnice, garderob ter mesta nastopa mora biti omogočen gibalno oviranim osebam. 
Namesto stopnic mora organizator zagotoviti ustrezno klančino ter dovolj velika vrata (širine najmanj 1 
meter), da se oseba z vozičkom lahko sama pripelje v dvorano in garderobo, ter do vseh borišč, kjer 
bodo potekala tekmovanja.    

Za vse PARA karateiste je potrebno zagotoviti posebne garderobe, ločeno za ženske in moške. Posebno 

garderobo je potrebno zagotoviti za gibalno ovirane, tudi tiste na invalidskih vozičkih, ter za tekmovalce 

z duševnimi motnjami. V času priprave tekmovalcev za nastope, je vstop v garderobe dovoljen le 

spremljevalcem in ožjim družinskim članom, če jih tekmovalci potrebujejo ob sebi.  Organizator mora 

ob potrditvi nastopa trenerjem in morebitnim spremljevalcev sporočiti,  katere garderobe so namenjene  

za PARA karateiste.  

Organizator mora v razpisu predvideti, na katerih boriščih  bodo nastopali PARA karateisti ter v dogovoru 
z vodstvom tekmovanja zagotoviti, da bodo nastopi v disciplinah para karate izvedeni takoj na začetku 
tekmovanja.   

PARA karateistom lahko sodijo samo sodniki, ki jih določi sodniška komisija Karate zveze Slovenije, v 
dogovoru z vrhovnim sodnikom tekmovanja. 

Organizator je k razpisu tekmovanja dolžan priložiti tloris športnega objekta iz katerega je točno 

razvidno, kje bodo garderobe za PARA karateiste (za vse kategorije) in  kje je predviden vstop v objekt.  

Organizator mora tudi priložiti tloris vseh borišč, ter z napisom PARA KARATE označiti, kje bodo PARA 

karateisti nastopali. Predvidoma se nastopi odvijajo na osrednjem borišču oziroma na sosednjih, nikakor 

pa ne na stranskih.  

Kategorije za PARA-karate za vsako tekmovanje posebej izdela predsednik komisije za para karate. 

Organizator mora predsedniku para karate komisije predhodno poslati prijavljene tekmovalce v para-

kategorijah.   

Organizator mora za kategorije PARA karateja priskrbeti zadostno količino kompletov medalj za 

uvrščene na prva tri mesta v vsaki kategoriji.   

Podelitev medalj, priznanj in pokalov za najuspešnejše se izvede takoj po končanih nastopih vseh 

udeležencev.   

 

FINANČNI POGOJI  

  

Za tekmovanje A ranga 520,00 €  

Cena vključuje: Uporabo aplikacije e-karate.si s semaforjem (brez televizorjev in računalnikov), najem 
tatamijev in ograje, plačilo delegata oziroma predstavnika KZS.  
  

Za tekmovanje B ranga 420,00 €  

Cena vključuje: Uporabo aplikacije e-karate.si s semaforjem (brez televizorjev in računalnikov), najem 
tatamijev in ograje, plačilo delegata oziroma predstavnika KZS.  
  

Za tekmovanje C in D ranga: 110,00 €  

Cena vključuje: Uporabo aplikacije e-karate.si s semaforjem (brez televizorjev in računalnikov) Cena NE 
vključuje plačila delegata oziroma predstavnika KZS in tudi NE vključuje najema opreme. Za tekmovanja 
C in D ranga je ob plačilu kotizacije zagotovljena samo uvrstitev na koledar tekmovanj.  
 
 
Organizatorji tekmovanj se lahko z KZS dogovorijo tudi o najemu opreme, ki vključuje monitor in 
računalnik. Cena najema za posamezno borišče znaša 30 eur. Organizator in KZS v tem primeru 
podpišeta pogodbo o najemu, v kateri so določeni pogoji uporabe opreme, ki je v lasti KZS.    



 

Za tekmovanja C ranga, ki želijo v prihodnjem letu kandidirati za tekmovanje A oziroma B ranga, je 

obvezna prisotnost delegata oziroma predstavnika KZS, ki ga predlaga tekmovalna komisija KZS, saj 

IO KZS določa range tekmovanj tudi na podlagi ocene delegata o kvaliteti izvedbe tekmovanja.  

 

Strošek delegata oziroma predstavnika KZS na tekmovanju je 120,00 €/dan + prevozni stroški, kot jih 
določi IO KZS. 

  

Poleg navedenega mora tekmovanje C ranga, ki želi biti naslednje leto uvrščen v A oziroma B rang, 

izpolnjevati vse tehnične zahteve za organizacijo teh tekmovanj.  
  

Po potrebi oziroma na željo organizatorja in ob plačilu, lahko KZS na tekmovanju C in D ranga zagotovi 

tudi predstavnika Tekmovalne komisije KZS (TkK).  
  

  
Naloge predstavnika TkK, ki bo nudil strokovno pomoč na tekmovanju:  
  

 Je dosegljiv za organizatorja dan pred tekmovanjem in nudi pomoč pri uporabi aplikacije,   
  

 Na dan tekmovanja po potrebi nudi pomoč osebju organizatorja pri uporabi aplikacije in ureja 
podatke v spletni aplikaciji,   

  

 Poskrbi, da bodo vsi podatki tekmovanja pravočasno objavljeni v spletni aplikaciji.   
  

Strošek predstavnika TkK na tekmovanju je 120 €/dan + prevozni stroški, kot jih določi IO KZS.   
  

RAZPISANE KATEGORIJE NA TEKMOVANJIH IN POGOJI NASTOPA  

  
V WKF starostnih kategorijah so lahko samo WKF težnostne kategorije, vendar ni obvezno, da 
organizator v nabor uvrsti vse kategorije.   
  

V ostalih starostnih kategorijah so lahko samo kategorije, ki so v naboru kategorij za organizatorje 

tekmovanj v aplikaciji e-karate.si, ki jih določa KZS.   
  

Posamezni tekmovalec ali tekmovalka lahko nastopi samo v eni (svoji) težnostni kategoriji v izbrani 
starostni kategoriji.   
  

Posamezni tekmovalec ali tekmovalka lahko nastopi v NAJVEČ DVEH starostnih kategorijah (svoji in 
naslednji višji starostni kategoriji).   
  

Organizator lahko na tekmovanju razpiše največ dve različni ceni tekmovalne takse (npr. mlajši - starejši 
ali prvi nastop - drugi nastop).   
  

Organizator lahko na tekmovanju izvede največ 100 kategorij iz nabora kategorij za organizatorje 
tekmovanj v aplikaciji e-karate.si, ki jih določa KZS.   
  

  



DELEGAT NA TEKMOVANJIH 

  
Za vsa tekmovanja A in B ranga je obvezen predstavnik oziroma delegat KZS, ki hkrati lahko nudi 
strokovno pomoč pri uporabi aplikacije e-karate.si na tekmovanju in IO KZS poda poročilo in oceno o 
kvaliteti tekmovanja. Predstavnika oziroma delegata plača KZS.  
 
Za tekmovanja C in D ranga uraden delegat KZS ni potreben. Organizator mora kljub temu določiti 
osebo, ki je odgovorna za ustrezno izvedo tekmovanja. Ta oseba mora imeti ustrezno strokovno 
usposobljenost (strokovni delavec 2 - športno treniranje - karate, izobražen strokovni delavec) ali 
ustrezno sodniško licenco (vsaj sodnik A ali višjega ranga).  
 
Odgovorna oseba mora biti navedena tudi na razpisu tekmovanja.  
  

Naloge predstavnika oziroma delegata KZS na tekmovanjih A in B ranga so:  
 

 Najkasneje 30 minut pred pričetkom tekmovanja stopi v kontakt z vodjem prireditve in mu  
izroči pooblastilo KZS,   

 Opravi pregled celotne organizacije tekmovanja in prisotnost vseh uradnih oseb, preveri in  
nadzira prostor in borišča ob upoštevanju KZS in WKF pravil,   

 Pred začetkom tekmovanja izpelje sestanek s tehničnim osebjem in z zapisnikarji organizatorja,   
 V primeru ugotovitve neizpolnjevanja tehničnih pogojev organizatorja na to opozori,   
 Med tekmovanjem nudi strokovno pomoč osebju organizatorja pri upravljanju z aplikacijo e-

karate.si.   

 

Naloge predstavnika oziroma delegata KZS na tekmovanjih C in D ranga so:  

 
 Opravi pregled celotne organizacije tekmovanja in prisotnost vseh uradnih oseb, preveri in  

nadzira prostor in borišča ob upoštevanju pravil KZS,   
 Pred začetkom tekmovanja izpelje sestanek s tehničnim osebjem in z zapisnikarji organizatorja,   
 V primeru ugotovitve neizpolnjevanja tehničnih pogojev organizatorja na to opozori,   
 Med tekmovanjem nudi strokovno pomoč osebju organizatorja pri upravljanju z aplikacijo e-

karate.si.   

 

DELEGIRANJE SODNIKOV  

  
Organizator tekmovanja pošlje SdK in Sekretariatu KZS željeno število sodnikov (skupaj z rangom) za 
tekmovanje. Predlaga lahko poimenski spisek željenih sodnikov ali pa celotno izbiro prepusti SdK. 
Navesti mora tudi pogoje plačila (tarife glede na sodniški rang, kilometrino, dnevnice…) in način 
izplačila.   
  

Organizator se lahko s posameznimi sodniki tudi individualno dogovarja, vendar mora za udeležbo teh 

sodnikov pridobiti predhodno soglasje SdK. V kolikor je takšno soglasje s strani SdK izdano, morajo biti 

nato ti sodniki tudi uradno delegirani na dogovorjeno tekmovanje.   
  

SdK si pridržuje pravico, da iz določenih utemeljenih razlogov ne izda soglasja za udeležbo posameznega 

sodnika s spiska oziroma individualnega dogovora med organizatorjem tekmovanja in sodnikom. V temu 

primeru je manjkajoče sodnike dolžna zagotoviti SdK po lastni presoji.   
 
Izbira vrhovnega sodnika na tekmovanju je izključno v pristojnosti SdK in organizator ne more vplivati 
na njegovo izbiro.   
   

Delegiranje vseh sodnikov in njihova potrditev se obvezno izvaja preko Sekretariata KZS in SdK. 

Udeležba na tekmovanju je osebna odločitev vsakega posameznega sodnika.   
  



Vabljeni sodniki iz tujine morajo SdK KZS pred tekmovanjem priložiti dovoljenje nacionalne Karate zveze, 

da mu dovoli sojenje na tekmovanju.   
  

 

 

  

Predsednik KZS Borut 

Strojin  
  

                                                                                                                
  


