
 

 
 

 
 

PRAVILA ZA TEKMOVANJA V KATAH 
 

Velja od 1.1.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPOMBA: 
 
Pravila so na določenih mestih dopolnjena za potrebe KZS oziroma za uporabo v slovenskem 
prostoru. V primeru posodobitev, sprememb in razlag, veljajo veljavna pravila WKF v angleškem 
izvirniku. 
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ČLEN 1: TEKMOVALNO OBMOČJE 
 
1.1 Površina borišča je oblazinjen kvadra, odobren s strani WKF in s stranicami 8 metrov z dodanim 2m 

širokim zunanjim varnostnim pasom na vseh straneh (12x12m). Znotraj borišča je notranji 1m 
varnostni pas, ki ga označuje rdeča barva. V primeru dvignjenega borišča se mora zaradi varnostnih 
razlogov zunanji varnostni pas povečati še za 1 meter na vsaki strani (14x14m). 
 

1.2 Sodniki in programski operater sedijo drug ob drugem zunaj tekmovalnega prostora, obrnjeni proti 
tekmovalcem. Glavni sodnik (sodnik št.1) sedi blizu Programskega operaterja, ki zaseda mesto na 
koncu vrste.  

 
1.3 Vsi sodniki in programski tehnik se postavijo v vrsto pred uradno mizo, po možnosti za eno samo 

mizo.  
 

1.4 V zunanjem varnostnem pasu ne sme biti reklamnih panojev, zidov, stebrov ali kakršnihkoli drugih 
oblik oglaševanja.  

 
1.5 Trenerji sedijo izven zunanjnega varnostnega pasu barišča, na svojih straneh borišča proti 

zapisnikarski mizi. V primeru dvignjenega borišča ostaja njihovo mesto izven dvignjene površine za 
svojimi tekmovalci. 

 

 
 

ČLEN 2: TEKMOVALNA OPREMA 

2.1 Sodniki 
2.1.1 Uradno sodniško oblačilo sestavlja: 

a) Mornarsko modri suknjič z enovrstnim zapenjanjem (barvna oznaka 19-4023 TPX). 
b) Gladke svetlo sive hlače brez zavihkov (barvna oznaka 18-0201 TPX). 
c) Bela srajca s kratkimi rokavi. 
d) Navadne temno modre ali črne nogavice in črni zaprti čevlji brez vezalk ter ravnim in  
 tankim podplatom, izključno za uporabo na borišču. 
e) Uradna kravata brez sponke. 
f) Črna piščalka z diskretno belo vrvico. 
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2.1.2 Dovoljeni so naslednji dodatki k oblačilu: 
a) Nevpadljiv poročni prstan. 
b) WKF odobrena verska pokrivala. 
c) Sponka za lase in diskretni uhani. 
d) Speti lasje, ki se ne smejo dotikati ramen ter diskretno ličilo. 
e) Čevlji s peto, vendar ne višjo od 4 cm. 

2.1.3 Sodniki morajo nositi uradno oblačilo, ki ga je določila Sodniška komisija WKF. Obvezna je na 
vseh tekmovanjih, seminarjih in posvetih. 

 
2.1.4 Na večpanožnih prireditvah (OI, SI, EI, …), kjer so za sodnike s strani lokalnega organizacijskega 

odbora (LOC) zagotovljena drugačna oblačila, se lahko uradna sodniška oblačila nadomestijo z 
drugimi za prireditev primernimi oblačili, če organizator prireditve s tem prej pisno obvesti WKF 
in WKF to tudi uradno odobri. 
 

2.1.5 Z odobritvijo vrhovnega sodnika lahko sodniki med tekmovanjem slečejo suknjiče. 
 

2.1.6 Sodniška komisija ali vrhovni sodnik lahko zavrne vsak nastop uradne osebe na tekmovališču, če 
ta ne ravna skladno s tem pravilnikom. 

 
2.2 Tekmovalci 
2.2.1 Tekmovalci morajo nositi bel karate kimono brez našitkov ali vezenin, razev v primeru izrednih 

dovoljenj WKF-a, ki so prej navedena v biltenu posameznega tekmovanja: 
a) Za vsa uradna tekmovanja WKF (svetovno prvenstvo, Karate 1 - Premier League, Series A in 

Youth League) morajo imeti tekmovalci na zgornjem delu kimona na ramenih izvezene znake 
ali logotipe blagovne znamke v rdeči ali modri barvi. Aktualni svetovni prvaki in zmagovalci 
Premier League v članskih kategorijah, ki morajo imeti namesto rdeče ali modre izvezene 
znake v zlati barvi. 

b) Državni znak ali zastava države (oz. klubski znak) se nosi na levi prsni strani suknjiča in ne 
sme presegati velikosti 12 cm x 8 cm. 

c) Na kimonu je lahko le izvirna proizvajalčeva oznaka. 
d) Tekmovalna številka, ki jo da organizacijski odbor tekmovanja, se mora nositi na hrbtu. 
e) Tekmovalci ali ekipe morajo nositi rdeči pas (AKA) ali modri pas (AO), ki ga je dodelil žreb, 

brez osebnih vezenj, reklam ali oznak, razen običajnih oznak proizvajalca. Med nastopom 
tekmovalec nosi samo en pas, ni mogoče nositi stopenjskaga pasu. 

f) Rdeči in modri pas morata biti široka približno 5 centimetrov in dolga toliko, da sta konici 
pasu na vsaki strani vozla dolgi 15 centimetrov, vendar nikakor ne daljši od treh četrtin 
dolžine stegna. 

g) Zgornji del kimona mora, ko se zaveže s pasom, prekrivati vsaj boke, vendar ne sme segati  
 preko treh četrtin stegna.  
h) Tekmovalke lahko pod zgornji delom kimona nosijo belo majico. 
i) Kimono mora imeti trakove, zavezane na vsaki strani, pred začetkom nastopa.  
j) Rokavi kimona ne smejo biti krajši od polovice podlahti in ne smejo segati prek zapestja.  
k) Rokavi kimona ne smejo biti zavihani. 
l) Spodnji del kimona mora prekrivati vsaj dve tretjini goleni in ne sme segati preko gležnjev.  
 Hlačnice ne smejo biti zavihane. 
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2.2.2 Vsi člani ekipe (kumite) morajo nositi isto vrsto kimona. Če se uporabljajo oznake na ramenih, 
morajo biti te enake za vse člane ekipe. 
 

2.2.3 Izvršni odbor WKF lahko odobri nošnjo dodatnih sponzorskih oznak ali blagovnih znamk na 
kimonu. 

 
2.2.4 Tekmovalci lahko nosijo WKF odobrena verska pokrivala, ki pa ne smejo prekrivati sprednjega 

dela vratu. 
 
2.2.5 Nošnja očal ni dovoljena. Uporaba mehkih leč je dovoljena na tekmovalčevo lastno odgovornost. 
 
2.2.6 Tekmovalci morajo imeti čiste lase, dolžine, ki ne moti normalnega poteka borbe. Hačimaki 

(naglavni trak) ni dovoljen. 
 
2.2.7 Prepovedani so trakovi za glavo (hachimaki), lasnice in razni kovinski okraski. Lasne sponke, 

vrvice, trakovi in ostala dekoracija v laseh prav tako niso dovoljeni. Dovoljena je ena ali dve 
diskretni gumici na enem čopu. 
 

2.2.8 Nošnja oblačila ali opreme, ki ni predpisana, ni dovoljena. 
 

2.2.9 Nošnjo poveze, povoja ali opornice zaradi predhodne poškodbe mora odobriti glavni sodnik po 
posvetu s turnirskim zdravnikom. 
 

2.2.10 Če tekmovalec stopi na borišče z neurejeno opremo ali kimonom, se mu dodeli ena (1) minuta 
časa za ureditev, njegov trener takrat izgubi pravico voditi tega tekmovalca v dotični borbi. 

 
2.3 Trenerji 
2.3.1 Trener mora ves čas tekmovanja nositi uradno športno oblačilo nacionalne zveze (trenirko) in 

imeti razpoznavno akreditacijo. Izjema so borbe za medalje na uradnih tekmovanjih WKF-a, kjer 
morajo trenerji nositi obleko temne barve, srajco in kravato. Trenerke pa lahko izbirajo med 
obleko, hlačnim kostimom ali suknjičem s krilom v temnih barvah.  
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2.3.2 Dovoljeni so naslednji dodatki k oblačilu trenerja: 
a) Nevpadljiv poročni prstan. 
b) WKF odobreno versko pokrivalo. 

 
2.3.3 Nadzornik tekmovanja WKF (delegat) ali Organizacijska komisija WKF lahko trenerjem dovoli, da 

namesto zgornjega dela trenirke uporabijo uradno majico nacionalne zveze ali navadno barvno 
majico brez napisov ali logotipov. 

 
 
ČLEN 3: ORGANIZACIJA TEKMOVANJ V KATAH 
 
3.1 Splošno 
3.1.1 Kata ni ples ali gledališka predstava. Držati se je potrebno tradicionalnih vrednot in principov. Biti 

mora realistična v prikazu borbe in prikazati koncentracijo, moč in potencialni učinek tehnik. 
Demonstrirati mora čvrstost, moč in hitrost, prav tako eleganco, ritem in ravnotežje. 
 

3.1.2 Tekmovalci morajo ves čas upoštevati navodila glavnega sodnika. 
 
3.2 Opredelitve pojmov 
3.2.1 "Nastop" se nanaša na izvedbo kate posameznika ali ekipe. 

 
3.1.1 Tekmovalni “krog” je ena faza tekmovanja na poti do določitve finalistov. Vsak krog v kumite 

tekmovanju izloči 50 % sodelujočih tekmovalcev, upoštevajoč tudi zmage brez borb. V tem smislu 
pomeni krog eno fazo, ne glede na to ali gre za izločitvene ali repasažne boje. Na turnirjih, kjer 
tekmuje vsak z vsakim, je krog končan, ko so vsi tekmovalci na enem borišču ali v eni kategoriji 
nastopili enkrat. 
 

3.1.2 Izraz "skupina" se tukaj uporablja za največ štiri tekmovalce, ki sodelujejo v eni od osmih skupin v 
izločitveni fazi Round-robin, ki se uporablja za posamezna tekmovanja Premier League. 

 
3.1.3 Izraz "polje tekmovalcev" se uporablja za vsako polovico tekmovalcev, ki so združeni za 

izločitveno fazo. 
 
3.3 Formati tekmovanj 
3.3.1 Tekmovanje v katah je mogoče organizirati v več oblikah: 

a) Eliminacijski sistem za skupine z 8 tekmovalci (uporablja se za vsa tekmovanja, razen za 
individualne kategorije na Premier ligi in več panožnih tekmovanjih). 

b) Skupine s 4 tekmovalci – Sistem izločanja po sistemu Round-robin (uporablja se za 
individualna tekmovanja na Premier ligi). 

c) Sistem Round-robin z dvema poljema tekmovalcev (uporablja se za več panožnih iger) 

Če se za določen turnir uporablja drugačen format tekmovanja, kot je opisan v teh pravilih, mora 
biti to jasno objavljeno v biltenu turnirja. 
 

3.3.2 Tekmovanje v katah je lahko ekipno ali posamično. Ekipo sestavljajo trije ali štirje tekmovalci, od 
katerih trije tekmovalci nastopijo hkrati. Vsaka ekipa je izključno moška ali ženska. Individualno 
tekmovanje sestavljajo nastopi posameznikov, posebej moška in posebej ženska skupina. Seznam 
uradnih kategorij je na voljo v DODATKU 2. 
 

3.3 Žreb 
3.3.1 Na svetovnih in celinskih prvenstvih WKF ter Karate 1 - Premier League je osem najvišje 

uvrščenih tekmovalcev, ki so prisotni na tekmovanju, razvrščenih glede na njihovo uvrstitev na 
svetovni lestvici WKF na dan pred tekmovanjem. 
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3.3.2 Sistem elektronskega ocenjevanja kat mora v vsakem krogu posebej določiti naključni vrstni red 
nastopov v skupini, razen v bojih za medalje. 

 
3.4 Prijava kate 
3.4.1  Izključna odgovornost trenerja ali tekmovalca je, da se ime kate za vsak krog evidentira pri 

tehničnem osebju. 
3.4.2 V primeru neskladja med številko in imenom prijavljene kate, obvelja prijavljena številka za kato, 

ki je navedena na uradnem seznamu kat WKF. 
 
3.5 Neprihod na borišče / predaja – KIKEN  
3.5.1 Tekmovalec ali ekipa, ki po pozivu ne stopi na borišče, je izključen(-a)/a (Kiken) iz te kategorije. 

Diskvalifikacija s Kiken pomeni, da so tekmovalci diskvalificirani za to kategorijo, vendar to ne 
vpliva na udeležbo v drugih kategorijah. 

 
3.6 Ekipna kata 
3.6.1 Kata ekipo sestavljajo 3 ali 4 tekmovalci, od katerih 3 tekmujejo v vsakem krogu. Če ima ekipa 4 

tekmovalce, lahko v vsakem krogu tekmovanja nastopijo katerikoli trije. 
 

3.6.2 Pri ekipnem tekmovanju morajo vsi člani začeti in končati kato z obrazom obrnjenim proti 
glavnemu sodniku. V primeru poškodbe ali bolezni ima lahko kata ekipa eno rezervno osebo, ki 
nadomesti poškodovano ali bolno osebo. 

 
3.6.3 Člani ekipe morajo poleg dobre usklajenosti prikazati sposobnost izvajanja kate z ozirom na vse 

ostale predpisane zahteve, ki veljajo v individualnih nastopih. 
3.6.4 V ekipnih nastopih za medaljo morata obe ekipi najprej izvesti izbrano kato na ustaljen način. 

Nato izvedeta še demonstracijski prikaz pomena kate (Bunkai). 
 

3.6.5 Med kato in bunkaijem ni poklona. Oba dela sta del iste izvedbe enega nastopa. 
3.6.6 Skupen čas, ki je dovoljen za prikaz kate in bunkaija, je 5 minut. 

 
3.6.7 Uradni merilec časa začne z odštevanjem takoj po priklonu na začetku izvajanja kate in ga ustavi 

ob zaključnem priklonu po Bunkai demonstraciji. 
 

3.6.8 Simuliranje nezavesti je med izvajanjem Bunkai neprimerno: po padcu se mora tekmovalec 
dvigniti na eno koleno ali vstati. 

3.6.9 Čeprav je pri Bunkai-ju prepovedana uporaba »škarjic« v predelu vratu (Kani Basami), je 
dovoljena njena uporaba v predelu telesa ali nog. 
 

3.7 Sistem izločanja  - skupine po 8 tekmovalcev 
3.7.1 Beseda "tekmovalec" se nanaša na posameznike in ekipe. 
3.7.2 Število tekmovalcev bo določilo število skupin za izločilne kroge. V spodnji preglednici je prikaz 

števila skupin glede na število tekmovalcev: 
 
Število tekmovalcev Število skupin Število potrebnih kat Tekmovalci v naslednjem krogu tekmovanja 

2 1 1 0 (ni drugega kroga) 
3 1 1 0 (ni drugega kroga) 
4 2 2 Le finalna borba (za 1.mesto) 

5 do 10 2 2 Borbe za medalje 
11 do 24 2 3 8 tekmovalcev 
25 do 48 4 4 16 tekmovalcev 
49 do 96 8 4 32 tekmovalcev 
97 do 192 16 5 64 tekmovalcev 
193 in več 32 6 128 tekmovalcev 

 
Tekmovalci morajo v vsakem krogu izvesti drugo kato. 
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3.7.3 Uporablja se izločitveni sistem, ki deli tekmovalce v enake skupine po osem (z izjemami, ki so 
opisane za skupine z manj kot 11. ali več kot 96. tekmovalci). V vsaki skupini se število 
tekmovalcev na skupino zmanjša na 4 za naslednji krog, dokler ne ostaneta le dve skupini 
tekmovalcev, pri čemer se tekmovalca z najvišjim številom točk v vsaki posamezni skupini 
pomerita drug proti drugemu za 1. mesto (poraženec osvoji 2. mesto). Tekmovalca, ki imata drugi 
najvišji rezultat v vsaki od skupin, tekmujeta proti tekmovalcema s tretjim najvišjim rezultatom v 
drugi skupini, v borbi za dve tretji mesti (bronasto finale). 

3.7.4 V primeru, da so samo trije tekmovalci ali manj, se za določitev 1. do 3. mesta izvede ena kata 
(celotna skupina nosi rdeč ali moder pas). 

3.7.5 Pri 4 tekmovalcih se določita dve skupini po dva za prvi krog. Prva dva obeh skupin nato 
tekmujeta za 1. mesto, medtem ko sta oba poraženca osvojila 3. mesto. 

3.7.6 Pri 5-10 tekmovalcih se določita dve skupini in trije najboljši tekmovalci (doseženo najvišje število 
točk) vsake skupine gredo v borbe za medalje. Skupina bo nato tekmovala po običajnem 
postopku: tekmovalca z najvišjim številom točk v vsaki skupini bosta tekmovala za prvo in drugo 
mesto, številka 2 pa se bo pomeril s številko 3 iz druge skupine in obratno. V primeru, da je le 5 
tekmovalcev, bo tekmovalec številka 2 v večji skupini neposredno zasedel 3. mesto. 

3.7.7 Če je število tekmovalcev 11-24, se oblikujeta dve skupini. Po prvem krogu 4 najboljši tekmovalci 
sestavljajo dve skupini štirih, kjer se v drugem krogu določi razvrstitev 6 najbolje ocenjenih 
tekmovalcev (po 3 iz vsake skupine), ki bodo v tretjem krogu tekmovali za medalje na že opisan 
način. 

3.7.8 Če je število tekmovalcev 25-48, se oblikujejo štiri skupine. Po prvem krogu prvi štirje tekmovalci 
iz vsake skupine gredo v drugi krog. V drugem krogu je 16 tekmovalcev razdeljenih v dve skupini 
na dveh boriščih (8 tekmovalcev v vsaki skupini) in izvede se druga kata. Po drugem krogu se 
štirje najboljši tekmovalci iz vsake skupine (skupaj osem) premaknejo v tretji krog. V tretjem 
krogu je teh osem tekmovalcev razdeljenih v 2 skupini (4 tekmovalci za vsako skupino) in izvede 
se tretja kata. Po tretjem krogu se trije najboljši tekmovalci iz vsake skupine borijo za medalje z 
izvajanjem četrte kate, kot opisano v točki 3.7.3 tega pravilnika. 

3.7.9 Osnovno število tekmovalcev v skupini je 8 - če je število tekmovalcev večje od 64, vendar 
manjše od 97, se število tekmovalcev, ki presega 64, razdeli med 8 skupin, vendar največ 12 na 
skupino. 

3.7.10 Če je število tekmovalcev 97 do 192, se število skupin podvoji na 16, kar pomeni manjše število 
tekmovalcev na skupino, vendar se še vedno izberejo prvi štirje iz vsake skupine, tako da ostane 8 
skupin po 8 tekmovalcev (skupaj 64 tekmovalcev) za naslednji krog. 

3.7.11 Če je število tekmovalcev 193 ali več, se število skupin ponovno podvoji na 32, da se zmanjša 
število tekmovalcev na skupino, pri čemer se še vedno izberejo prvi štirje iz vsake skupine, v 
naslednjem krogu pa ostane 16 skupin s skupno 128 tekmovalci. 

3.7.12 Naslednja preglednica prikazuje obliko tekmovanja: 
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3.7.13 Nastopi za medalje: Zmagovalca obeh polj tekmovalcev se potegujeta za zlato in srebrno 
medaljo. Številka 2 v eni od zadnjih dveh skupin se bo pomerila s številko 3 v drugi skupini, da bi 
se pomerila za dve bronasti medalji. 
 

3.7.14 Poraženci bronastega finala se uvrstijo na 5. mesto. 
 
3.8 Sistem izločanja po sistemu Round-robin – 4 skupine 
3.8.1 Tekmovalci se pomerijo med seboj z izvedbo kate po lastni izbiri. 

-  Zmagovalca vsakega dvoboja bo določil najvišji dosežen rezultat (ocena sodnikov). 
-  Zmagovalec vsakega dvoboja prejme 3 točke. 
-  Kate med fazo Round-robin ni mogoče ponoviti. 
-   Tekmovalci, ki se uvrstijo v izločitveno fazo, bodo lahko ponovili zgolj eno kato, ki so jo že 

izvedli v fazi Round-robin, pri tem pa iste kate ni dovoljeno izvesti dvakrat zapored. 
-   Tekmovalec z največjim številom točk po zaključku faze Round-robin bo zmagovalec 

skupine (3 točke na nastop). 
Kata iz sistema Round-robin se lahko ponovi v naslednjih nastopih, vendar se ista kata ne sme 
izvesti dvakrat zapored. 

3.8.2 V primeru žreba med dvema ali več tekmovalci se zmagovalec skupine določi v skladu z točko 5.5. 
3.8.3 Na turnirjih, kjer se uporabljajo skupine po 4 tekmovalci, se z izločanjem po sistemu Round-robin 

največ 32 udeležencev razdeli v 8 skupin po 4 tekmovalce. Zmagovalec vsake od osmih skupin se 
uvrsti v četrtfinale, polfinale in na koncu finale. Poraženci, ki so v četrtfinalu in polfinalu izgubili s 
finalisti, se potegujejo za bronaste medalje (skrajšan repasaž). 

3.8.4 Če je tekmovalec diskvalificiran ali iz drugega razloga ne opravi vseh dvobojev v sistemu Round-
robin, se rezultati izvedenih ali tekočih dvobojev razglasijo za nične (rezultati se razveljavijo), 
dosežene točke se razveljavijo, razen če gre za zadnji dvoboj Round-robin kroga, v katerem vsi 
prejšnji rezultati in točke ostanejo nespremenjeni. 
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3.8.5 Zmagovalca in drugouvrščenega v posamezni skupini določa največ dobljenih dvobojev. Če je 

število zmag enako, se neodločen rezultat reši v skladu s točko 5.5. 
3.8.6 Zmagovalci polfinala se bodo nato pomerili v finalu za zlato in srebro. 
3.8.7 Tekmovalci, ki so v četrtfinalu in polfinalu izgubili proti finalistom, se bodo potegovali za bronaste 

medalje (ena za skupino tekmovalcev 1-4 in druga za skupino tekmovalcev 5-8). 
3.8.8 Tekmovalec je lahko diskvalificiran iz dvoboja in nadaljuje tekmovanje v drugi kategoriji. V tem 

primeru njegov nasprotnik zmaga v tem dvoboju, drugi rezultati pa ostanejo nespremenjeni. 
3.8.9 Če je tekmovalec, ki se je že kvalificiral, diskvalificiran zaradi kršitve ob koncu kroga Round-robin 

(SHIKKAKU): 
a) Polfinalni nasprotnik se uvrsti v finale po sistemu neposrednega napredovanja 

("walkover"). 
b) Druga dva tekmovalca se bosta pomerila v drugem polfinalu. 
c) Podeljena bo le ena bronasta medalja. 
 

3.8.10 Naslednja preglednica prikazuje razporeditev v skupine za 32 do 3 tekmovalce in določitev 
uvrstitve iz krožnega kroga v naslednji krog: 
 

Število tekmovalcev/skupin Tekmovalci v skupini Opombe 
    8 skupin 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 24-32 Tekmovalcev 
    Žreb ► 6 3 7 2 5 4 8 1  

32 4 4 4 4 4 4 4 4  
 
 
 

Vsak prvi v skupini se uvrsti v naslednji krog tekmovanja. 

31 4 4 4 4 4 4 4 3 
30 4 4 4 3 4 4 4 3 
29 4 3 4 3 4 4 4 3 
28 4 3 4 3 4 3 4 3 
27 4 3 4 3 3 3 4 3 
26 3 3 4 3 3 3 4 3 
25 3 3 3 3 3 3 4 3 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 skupin 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 23-28 Tekmovalcev 
Žreb ► 6 3  2 5 4  1  

23 4 4  4 4 4  3  
 
 

Vsak prvi in dva najboljša drugouvrščena iz skupin se uvrstijo naprej. 

22 4 4 3 4 4 3 
21 4 3 3 4 4 3 
20 4 3 3 4 3 3 
19 4 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 3 
5 skupin 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 17 Tekmovalcev 
Žreb ►  3  2 5 4  1  

17   
3 

 3 4 4  3 Vsak prvi in trije najboljši drugovrščeni iz skupin se uvrstijo naprej.. 

4 skupine 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 12-16 Tekmovalcev 
Žreb ►  3  2  4  1  

16  4  4  4  4  
 

Vsak prvi in drugi iz vseh skupin se urstijo naprej. 
15 4 4 4 3 
14 4 3 4 3 
13 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 
3 skupine 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 9-11 Tekmovalcev 
Žreb ►  3  2  1  

11  4  4  3 
Vsak prvi in drugi iz vseh skupin, kot tudi dva najboljša tretje uvrščena 
se uvrstijo naprej. 

10 4 3 3 
9 3 3 3 
2 skupini 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 6-8 Tekmovalcev 
Žreb ►  2  1  

8  4  4  

7  4  3 Oba prva in druga iz skupin se urstijo v polfinale. 
6 3 3 
1 skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 Udeležba: 3-5 Tekmovalcev 
Žreb ►  1  

5  5 
Finale med prvim in drugim v skupini in samo en boj za tretje mesto.  4 4 

3 3 
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3.9  Sistem izločanja po sistemu Round-robin – 2 skupini  
3.9.1 Pri več panožnih igrah, kot so kontinentalne igre, olimpijske igre ali drugi večšportni dogodki, bo 

oblika tekmovanja določena za vsak dogodek posebej glede na vključene načine in omejitve 
udeležbe.  
 

3.9.2 Običajno se uporablja sistem z dvema skupinama tekmovalcev, kjer se zmagovalca obeh uvrstita 
v finale, medtem ko se bo številka 2 ene skupine pomerila s številko 3 druge za dve bronasti 
medalji. 

 
3.10 Tekmovanje v katah za mlajše od 14 let 
3.10.1 Posebnih odstopanj od standardnih pravil ni, lahko pa se seznam kat omeji na manj težavne 

kate. 
 

3.11 Tekmovanje v katah za mlajše od 12 let 
3.11.1 Posebnih odstopanj od standardnih pravil ni, lahko pa se seznam kat omeji na manj težavne 

kate. 
 
 
ČLEN 4: SODNIŠKI ZBOR 
 
4.1 Za vsa uradna WKF tekmovanja sodniški zbor sestavlja sedem sodnikov, ki jih naključno izbere 

računalniški program. Zbor se določi za vsako kolo posebej. 
 
4.2 Za tekmovanja, ki ne štejejo za WKF razvrstitve, se lahko število sodnikov za posamezni zbor 

zmanjša na pet (5). Iz skupnih ocen za tekmovalca se izločita najvišja in najnižja ocena. 
 

4.3 Za ocenjevanje vseh tekmovalcev v skupini v posameznem krogu, ali skupini v sistemu Round-
robin, mora biti razporejen isti sodniški zbor. 
 

4.4 V dvobojih za medalje nobeden od sodnikov ne sme biti iste narodnosti kot tekmovalci ali imeti 
kakršne koli druge vrste navzkrižja interesov, kot so ista država prebivališča, družinske vezi, 
svaštvo ali drugo razmerje s športnikom ali trenerjem.  
 

4.5 Za vsak sodniški zbor je en sodnik imenovan za glavnega sodnika, ki bo prevzel vodenje vseh 
potrebnih komunikacij s programskim tehniko ter reševal vsa nepredvidena vprašanja med 
sodniki. 
 

4.6 Razporeditev sodnikov in razporeditev sodniških zborov za izločilne kroge: Sekretar sodniške 
komisije bo programskemu operaterju, ki se ukvarja z elektronskim žrebnim sistemom, dal 
seznam sodnikov po posameznih boriščih. Ta seznam pripravi sekretar po opravljenem žrebu 
tekmovalcev in na koncu sodniškega posveta. Seznam mora vsebovati samo imena sodnikov, ki 
so bili prisotni na posvetu. Seznam sodnikov programski operater vnese v računalniški žrebni 
sistem, ki naključno določi sedem (7) sodnikov za posamezni sodniški zbor.  
 

4.7 Za dvoboje za medaljo vodje borišč predložijo predsedniku in sekretarju sodniške komisije 
seznam sodnikov s svojega borišča. To naredijo po končani zadnji izločitveni borbi. Sistem bo 
nato naključno razporedil sodnike v sodniški zbor, v kateri bo samo sedem sodnikov. 
 

4.8 Poleg programskega tehnika in napovedovalca, se za ekipni del tekmovanja določi še 
časomerilec, ki beleži maksimalni čas izvedbe kate in bunkaija (5 min). 
 

4.9 Napovedovalec in programski operater, ki upravlja sistem elektronskega ocenjevanja, je lahko 
ista oseba. 
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4.10 Organizatorji morajo zagotoviti tehnično osebje, ki pozna kata pravila, za zbiranje in beleženje 

izbrane kate za vsakega tekmovalca posebej, pred vsakim tekmovalnim krogom. Seznam z 
zbranimi podatki se sproti posreduje programskemu operaterju. Vodja borišča nadzoruje delo 
tehničnega osebja. 

 
 
ČLEN 5: MERILA ZA OCENJEVANJE 
 
5.1 Uradni kata seznam 
5.1.1 Izvajajo se lahko samo kate z uradnega kata seznama WKF. Uradni seznam je v DODATKU 1. 

5.1.2 Imena nekaterih kat so podvojena zaradi različnih jezikovnih pisav pri prevodu v romanske jezike. 
V več primerih ima ista kata različno ime v različnih karate stilih (ryu-ha). Od stila do stila pa v 
posebnih primerih lahko isto ime pomeni povsem različno kato. 

5.2 Ocenjevanje 
5.2.1 Ocenjevanje se prične s tekmovalčevim priklonom in konča pri zaključnem priklonu. Izjema so 

ekipni dvoboji za medaljo, kjer se ocenjevanje tako kot časovno odštevanje, prične pri priklonu 
na začetku in konča pri zaključnem priklonu po Bunkai demonstraciji. 

5.2.2 Manjše različice v tekmovalčevem stilu (ryu-ha) so dovoljene. 

5.3 Sistem točkovanja 
5.3.1 Nastopi se ocenjujejo z ocenami na lestvici od 5,0 do 10,0 s koraki po 0,1. Pri tem je ocean 5,0 

najnižja možna ocena za kato, ki je sprejeta kot izvedena, ocean 10,0 pa pomeni popoln nastop. 
Diskvalifikacija je označena z oceno 0,0. 
 

5.3.2 Sistem bo izločil najvišjo in najnižjo oceno. 

 
5.3.3 Bunkai ima pri ocenjevanju enako težo kot izvedena kata. 
 
5.4 Ravni ocenjevanja 
5.4.1  Za enotno uporabo lestvice, ki se uporablja pri točkovanju, se uporabljajo naslednje smernice: 
 

10 popolna izvedba 
9 – 9,9 odlična izvedba 
8 – 8,9 zelo dobra izvedba 
7 – 7,9 povprečna izvedba 
6 – 6.9 sprejemljiva izvedba 
5 – 5.9 slaba izvedba 
0 diskvalifikacija 

  

5.5 Reševanje neodločenih izzidov 
5.5.1 Sistem izločanja – skupine po 8 tekmovalcev 

Za določitev zmagovalca se uporabijo naslednji koraki: 
1. Tekmovalec z najvišjim številom točk, ki vključuje tudi najnižje število točk, ki sta jih 

tekmovalca dobila pri nastopu (rezultate poda 6 od 7 sodnikov). 
2. Tekmovalec z najvišjo oceno, ki vključuje tako najnižjo kot najvišjo oceno doseženo med 

nastopom dveh tekmovalcev (rezultate poda vseh 7 sodnikov). 
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3. Najvišja uvrstitev na WKF lestvici na dan tekmovanja. 
4. Metanje kovanca (naključna izbira). 
 

5.5.2 Sistem Round-robin – skupine s štirimi tekmovalci 
1. Rezultat uspešnosti medsebojnega dvoboja. 
2. Število skupnih točk za zmage (po 3 točke), upoštevaje vse dvoboje v skupini. 
3. Tekmovalec z najvišjim številom točk, ki vključuje tudi najnižje število točk, ki sta jih 

tekmovalca dobila pri nastopu (rezultate poda 6 od 7 sodnikov). 
4. Tekmovalec z najvišjo oceno, ki vključuje tako najnižjo kot najvišjo oceno doseženo med 

nastopom dveh tekmovalcev (rezultate poda vseh 7 sodnikov). 
5. Najvišja uvrstitev na WKF lestvici na dan tekmovanja. 
6. Metanje kovanca (naključna izbira). 

 
5.5.3  Sistem Round-robin – dve skupini: 

V skladu s pravili za posamezni dogodek. 
 
5.5.4 Pri reševanju remijev se ohrani prvotni rezultat tekmovalca. Upoštevanje drugih rezultatov pri 

določanju zmagovalca med tekmovalci z enakim številom točk ne spremeni uradnega rezultata. 

5.6 Merila za ocenjevanje 

Izvedba kate 
 

Izvedba Bunkai 
(ekipni nastopi za medalje) 

 

1. Stavi (položaji) 1. Stavi (položaji) 
2. Tehnike (elementi) 2. Tehnike (elementi) 
3. Gibalni prehodi 3. Gibalni prehodi 
4. Časovna usklajenost in sinhronizacija 4. Časovna usklajenost in razdalja (Ma-Ai) 
5. Pravilno dihanje 5. Kontrola 
6. Fokus (KIME) 6. Fokus (KIME) 
7. Skladnost s stilom (KIHON) 7. Skladnost bunkaija s kato 
8. Moč 8. Moč 
9. Hitrost 9. Hitrost 
10. Ravnotežje 10. Ravnotežje 

   
 
5.7 Napake 

Upoštevati je treba naslednje očitne napake: 
1. Manjša izguba ravnotežja 
2. Izvedba tehnike na nepravilen ali nepopoln način npr. izvedba nedokončanega bloka ali 

udarec, ki ni v smeri cilja. 
3. Neusklajeno gibanje, npr. tehnika se zaključi že med pomikom telesa ali neusklajenost 

gibanja pri ekipnem nastopu. 
4. Uporaba zvočnih znakov (vseh oseb, vključujoč ostale člane ekipe) ali teatralno udarjanje s 

stopali po tleh, udarjanje po prsih, kimonu ali rokah in preglasno dihanje, se smatra za resno 
napako, ki jo morajo sodniki upoštevati pri oceni kate. Napaka je primerljiva z manjšo izgubo 
ravnotežja. 

5. Pas, razrahljan do te mere, da se med izvajanjem že snema preko bokov. 
6. Zavlačevanje, vključujoč podaljšano korakanje, prekomerno priklanjanje ali predolg premor 

pred začetkom izvajanja. 
7. Povzročitev poškodbe zaradi premajhne kontrole med Bunkai-jem. 
8. Simuliranje nezavesti za več kot 2 sekundi kot del bunkaja. 
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5.8 Diskvalifikacija 
Tekmovalec ali ekipa je lahko diskvalificirana iz katerega koli od naslednjih razlogov: 
1. Neobjava kate, izvedba ali najava napačne kate kot prijavljena pri uradni mizi. 
2. Izpustitev priklona na začetku in zaključku kata nastopa. 
3. Kata se ne začne s pogledom proti sodnikom. 
4. Izrazit premor, zastoj ali prekinitev med izvajanjem. 
5. Izpustitev gibov ali dodani gibi v kati, ki jo bistveno spreminjajo od njene prvotne oblike. 
6. Izguba ravnotežja, ki povzroči padec ali dodatne korake. 
7. Odvezan pas, ki pade na borišče med izvajanjem kate. 
8. Prekoračitev skupnega časa 5 minut za Kata in Bunkai nastop. 
9. Izvedba nožne tehnike »škarjice« v področju vratu (Kani Basami) v Bunkai nastopu. 
10. Neupoštevanje navodil glavnega sodnika ali druga neprimerna ravnanja (SHIKKAKU). 

5.9 Pretirano praznovanje ter politične ali verske demonstracije 
5.9.1 Od tekmovalcev se pričakuje, da spoštujejo obred pozdravljanja pred in po nastopu. Vsako 

pretirano praznovanje, kot je padanje na kolena itd., ali politično ali versko izražanje med 
nastopom ali takoj po njem je prepovedano in se kaznuje z denarno kaznijo v višini zneska, ki ga 
določi Izvršni odbor za pritožbeno pristojbino. Vodja tatamijev ali glavni sodnik bo o tem obvestil 
vodjo tekmovanja/delegata. 

 
 
ČLEN 6: IZVAJANJE TEKEM 
 
6.1  Pri sistemu izločanja v osmih skupinah so tekmovalci ali ekipe razporejeni v skupine po osem (ali 

največ 12) na borišče, generalno razdeljenih v dveh poljih tekmovalcev. 
 

6.2 Pri sistemu izločanja v štirih skupinah se tekmovalci ali ekipe razporedijo v skupine po štiri na 
borišče, generalno razdeljenih v dveh poljih tekmovalcev. 

 
6.3 Tekmovalci ali ekipe morajo pred vsakim krogom prijaviti izbrano kato tehničnemu osebju, ki 

podatke posreduje programskemu operaterju za vnos v sistem elektronskega ocenjevanja. 
Zaporedje nastopov v skupini je določeno naključno, z izjemo morebitnega razvrščanja v prvem 
krogu tekmovanja, glede na posamezne nosilce skupin. 

 
6.4 Na začetku vsakega tekmovalnega kroga se tekmovalci ali ekipe postavijo ob robu borišča 

obrnjeni proti sodnikom (tekmovalni krog se razume izvedba ene kate vsakega tekmovalca v 
skupini). Po priklonu na znak “SHOMEN NI REI” – in nato “OTAGAI NI REI”, se tekmovalci 
umaknejo z borišča. 

 
6.5 Poklicani tekmovalec ali ekipa stopi v borišče na izhodiščni položaj za izvajanje kate, obrnjen proti 

sodnikom. 
 
6.6 Začetno mesto izvajanja kate je kjerkoli znotraj borišča. 

 
6.7 Po izvedenem priklonu mora tekmovalec razločno najaviti ime kate, ki jo nato izvede. 

 
6.8 Po izvedbi kate, končane z zaključnim priklonom, tekmovalec počaka na objavo rezultata, se nato 

prikloni in zapusti borišče. 
 

6.9 V sistemu izločanja skupin z 8. tekmovalci, se ob zaključku nastopa vsake skupine vsi tekmovalci 
znova postavijo ob robu borišča. Napovedovalec objavi imena prvih štirih tekmovalcev, ki so se 
uvrstili v naslednji krog tekmovanja. Njihova imena so prikazana tudi na monitorju. Tekmovalci se 
nato priklonijo in zapustijo borišče. 
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ČLEN 7: URADNA PRITOŽBA 
 
7.1 Splošne določbe 
7.1.1 Nihče se ne sme pritoževati pri članih sodniškega zbora zaradi njihovega sojenja. 

 
7.1.2 V primeru domnevne kršitve sodniških pravil lahko samo trener tekmovalca oziroma uradni

 predstavnik ekipe vloži pritožbo. 
 
7.1.3 Pritožba mora biti pisna, predložena takoj po sporni borbi. Izjema so administrativne napake, na 

katere je potrebno opozoriti, takoj ko se pojavijo. 
7.1.4 Uradna pritožba, v povezavi z materialno kršitvijo pravil, ne sme ovirati nadaljnjega poteka 

tekmovanja, zato mora trener ali uradni predstavnik ekipe namero o pritožbi vložiti takoj po 
koncu borbe. 

7.1.5 Trener ali uradni predstavnik ekipe bo takoj po koncu borbe od vodje borišča zahteval uradni 
pritožbeni obrazec (DODATEK 3). Izpolnjenega in podpisanega bo brez odlašanja vrnil vodji 
borišča skupaj z ustrezno pristojbino (pritožbeno takso), v petih minutah po objavi namere o 
protestu. 

7.1.6 Če trener ali uradni predstavnik ekipe ne poda pritožbe pravočasno, lahko to povzroči njegovo 
zavrnitev, še posebej, če je zamuda po mnenju Komisije za pritožbe neupravičena in ovira 
nadaljevanje tekmovanja. 

7.1.7 Vodja borišča bo vse podatke o vpletenih sodnikih in izpolnjen pritožbeni obrazec nemudoma 
izročil predstavniku Komisije za pritožbe. Slednja bo opravila pregledala vse razpoložljive dokaze, 
kar meni, da je potrebno za ovrednotenje utemeljenosti pritožbe. Komisija po preučitvi vseh 
razpoložljivih dejstev pripravi pisno poročilo s sprejetimi ukrepi in obrazložitvijo. 

7.1.8 O uradni pritožbi lahko neposredno odloča ali jo posreduje Komisiji za pritožbe tudi Predsednik 
sodniške komisije ali Vrhovni sodnik na tekmovanju. V tem primeru ni treba plačati pritožbene 
takse. 

7.1.9 V primeru administrativnih napak med nastopom lahko to trener neposredno sporoči vodji 
borišča. Ta nato obvesti glavnega sodnika v borišču. 

7.1.10 Pritožba mora vsebovati: ime in državo tekmovalca in vse natančne detajle razloga pritožbe. 
Podatke o vpletnih sodnikih dopolni vodja borišča. Ne sprejmejo se pritožbe, ki se nanašajo na 
splošne ocene in trditve. Breme dokazovanja upravičenosti pritožbe nosi pritožnik. Pritožbeni 
obrazec mora vodja tatamija predložiti predstavniku Komisije za pritožbe. Slednja bo pravočasno 
pregledala vse okoliščine, ki so pripeljale do pritožbe. 

7.1.11 Pritožnik mora vplačati pritožbeno pristojbino, ki jo je določil Izvršni odbor WKF, in jo skupaj z 
izpolnjenim pritožbenim obrazcem oddati vodji borišča. Slednji jo bo predal predstavniku 
Komisije za pritožbe. 

7.1.12 Morebitno pritožbo mora trener ali uradni predstavnik ekipe najaviti takoj po koncu nastopa. 

7.1.13 Odločitev Komisije za pritožbe je dokončna in jo je mogoče razveljaviti le z odločitvijo Izvršnega 
odbora WKF na predlog predsednika WKF. 

7.1.14 Komisija ni pristojna za določanje sankcij ali kazni. Njena funkcija je le presojanje utemeljenosti 
pritožbe in zagotavljanje ustreznih ukrepov sodniške komisije ter organizatorjev z namenom 
popraviti kakršno koli sodniško odločitev, za katero se ugotovi, da ni bila v skladu s pravili. 

7.1.15 Če pritožba vključuje tekmovalce v tekoči kategoriji, je potrebno naslednji krog napredovanja 
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spornega tekmovalca odložiti, dokler se o pritožbi ne odloči. 

7.2 Sestava Komisije za pritožbe 
7.2.1 Komisijo za pritožbe sestavljajo trije predstavniki izkušenih sodnikov, ki jih imenuje Sodniška 

komisija ali Vrhovni sodnik. Med člani ne smejo biti imenovani državljani ali pripradniki iste 
nacionalne zveze (ne pridpadniki istih klubov). Prvi člani so oštevilčeni s številkami od 1 do 3. 
 

7.2.2 Sodniška komisija imenuje tudi tri dodatne člane s številkami od 4 do 6, ki avtomatično 
nadomestijo katerega koli prvotno določenega člana Komisije za pritožbe v primeru navzkrižja 
interesov, npr. v primeru enake nacionalnosti, član kluba, krvnih ali zakonskih družinskih vezi s 
katero koli vpleteno stranjo. To vključuje tudi vse člane sodniškega zbora, vpletene v pritožbeni 
primer. 

7.3 Postopek ocenjevanja pritožb 
7.3.1 Vodja borišča, ki sprejme pritožbo, je odgovoren, da zbere Komisijo za pritožbe in preda znesek 

pritožbene takse predstavnikom WKF za morebitne zavrnjene pritožbe. 
 
7.3.2 Komisija za pritožbe bo nemudoma opravila poizvedbe in preiskave, za katere meni, da so 

potrebne za ovrednotenje utemeljenosti pritožbe.  
 
7.3.3 Vsak od treh članov mora posebej presoditi, ali je protest utemeljen. Vzdržanih mnenj ni. 
 
7.4 Zavrnjene in ugodene pritožbe  
7.4.1 Če se ugotovi, da je pritožba neutemeljena, Komisija za pritožbe določi enega svojih članov, da o 

zavrnitvi ustno obvesti uradno osebo, ki se je pritožila. Komisija označi originalni dokument z 
oznako »ZAVRNJENO«, nanj pa se podpišejo vsi trije člani komisije. 
 

7.4.2 Če je pritožba ugodena, Komisija za pritožbe posreduje pri organizatorjih in sodniški komisiji, da 
se izvedejo ukrepi, ki so še mogoči, da se popravi nastala situacija. To lahko vključuje: 
- Razveljavitev predhodnih odločitev, ki niso bile v skladu s pravili. 
- Razveljavitev rezultatov nastopov na določenem borišču do točke pred spornim dogodkom. 
- Ponovni nastopi tekmovalcev, na katere je vplival sporni dogodek. 
- Priporočilo sodniški komisiji za sankcije zoper vpletene sodnike. 

7.4.3 Odgovornost Komisije za pritožbe je, da dela preudarno, diskretno in z jasno presojo, kadar 
predlaga ukrepe, ki bistveno zmotijo potek tekmovanja. Razveljavitev borbe naj bo zadnja 
možnost zagotovitve poštenega izida borbe.  
 

7.4.4 Če je pritožba ugodena, Komisija za pritožbe imenuje enega od svojih članov, ki ustno obvesti 
pritožnika o odločitvi, označi izvirni dokument z besedo "UGODENO" in ga podpišejo vsi člani 
Komisije za pritožbe, ta pa pritožbo deponira pri Vrhovnem sodniku, pritožniku pa vrne 
pritožbeno pristojbino.  

 
7.5 Poročilo o dogodku 
7.5.1 Po obravnavi dogodka na zgoraj predpisani način se bo Komisija za pritožbe ponovno sestala in 

pripravila preprosto poročilo o dogodku, v katerem bo opisala svoje ugotovitve in navedla 
razloge za ugoditev ali zavrnitev pritožbe. 
 

7.5.2 Poročilo morajo podpisati vsi trije člani Komisije za pritožbe, predložiti pa ga je treba Vrhovnemu 
sodniku in Organizacijski komisiji. 
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ČLEN 8: PRAVILA TEKMOVANJ V KATAH IZVEN URADNEGA PROGRAMA WKF 
 
8.1 Nacionalne zveze lahko ta pravila spremenijo za namene nacionalnih ali drugih tekmovanj, ki niso 

na uradnem programu WKF, če s tem ne dajejo prednosti ali slabosti posameznim stilom 
karateja.
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DODATEK 1: URADNI KATA SEZNAM – WKF  
 

 
 
 
Pri prijavi kate, se uporablja zaporedna številka kate. Če se številka in ime prijavljene kate ne ujemata, se 
za prijavljeno kato šteje prijavljena številka. 
 
 
 
 
 
 
 

1 Anan 35 Jiin 69 Passai 
2 Anan Dai 36 Jion 70 Pinan Shodan 
3 Ananko 37 Jitte 71 Pinan Nidan 
4 Aoyagi 38 Juroku 72 Pinan Sandan 
5 Bassai 39 Kanchin 73 Pinan Yondan 
6 Bassai Dai 40 Kanku Dai 74 Pinan Godan 
7 Bassai Sho 41 Kanku Sho 75 Rohai 
8 Chatanyara Kusanku 42 Kanshu 76 Saifa 
9 Chibana No Kushanku 43 Kishimono No Kushanku 77 Sanchin 
10 Chinte 44 Kousoukun 78 Sansai 
11 Chinto 45 Kousoukun Dai 79 Sanseiru 
12 Enpi 46 Kousoukun Sho 80 Sanseru 
13 Fukyugata Ichi 47 Kururunfa 81 Seichin 
14 Fukyugata Ni 48 Kusanku 82 Seienchin (Seiyunchin) 
15 Gankaku 49 Kyan No Chinto 83 Seipai 
16 Garyu 50 Kyan No Wanshu 84 Seiryu 
17 Gekisai (Geksai) 1 51 Matsukaze 85 Seishan 
18 Gekisai (Geksai) 2 52 Matsumura Bassai 86 Seisan (Sesan) 
19 Gojushiho 53 Matsumura Rohai 87 Shiho Kousoukun 
20 Gojošiho Dai 54 Meikyo 88 Shinpa 
21 Gojšiho Sho 55 Myojo 89 Shinsei 
22 Hakusho 56 Naifanchin Shodan 90 Shisochin 
23 Hangetsu 57 Naifanchin Nidan 91 Sochin 
24 Haufa (Haffa) 58 Naifanchin Sandan 92 Suparinpei 
25 Heian Shodan 59 Naihanchi 93 Tekki Shodan 
26 Heian Nidan 60 Nijushiho 94 Tekki Nidan 
27 Heian Sandan 61 Nipaipo 95 Tekki Sandan 
28 Heian Yondan 62 Niseishi 96 Tensho 
29 Heian Godan 63 Ohan 97 Tomari Bassai 
30 Heiku 64 Ohan Dai 98 Unshu 
31 Ishimine Bassai 65 Oyadomari No Passai 99 Unsu 
32 Itosu Rohai Shodan 66 Pachu 100 Useishi 
33 Itosu Rohai Nidan 67 Paiku 101 Wankan 

34 Itosu Rohai Sandan 68 Papuren 102 Wanshu 
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DODATEK 2: KATEGORIJE ZA KATA TEKMOVANJA – WKF   

 
 
 
Kata ekipno člani  
Kata ekipno članice  

Kata ekipno kadeti in mladinci 
Kata ekipno kadetinje in mladinke 

Kata posamezno člani 
Kata posamezno članice 

Kata posamezno mladinci 
Kata posamezno mladinke 

Kata posamezno kadeti 
Kata posamezno kadetinje
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DODATEK 3: PRITOŽBENI OBRAZEC ZA KATE 
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DODATEK 4: TEKMOVALNA PRAVILA ZA URADNE TEKME KZS 
(z možnostjo, da organizator določi drugače) 

 

Člen 1: Organizacija tekmovanj 
Organizator tekme ali turnirja je dolžan v razpisu navesti, da se bo tekmovanje odvijalo po pravilih KZS in 
WKF. Organizator turnirjev z mednarodno udeležbo je dolžan v razpisu objaviti dodatna sodniška pravila 
KZS. 
 
Člen 2: Borišče 
Tekmovalna površina je kvadrat s stranicami 8 metrov, za tekmovalce stare 12 let ali več. Za mlajše do 
vključno 11 let, je borišče kvadrat s stranico 6 metrov. 
 
Člen 3: Trenerji in spremljevalci 
Strokovni delavec z veljavno licenco za delo v športu je lahko na zanj dodeljenem mestu ob borišču. To 
izkazuje z akreditacijo, ki jo nosi na vidnem mestu. Nositi mora športno oblačilo in obutev. Nošnja kratkih 
hlač ni dovoljena. Dovoljuje se klubska športna majica s kratkimi rokavi. Trener mora, ko sedi ob borišču, 
odložiti nahrbtno prtljago. Borbe ne sme prekinjati z vzkliki in neprimernimi gestami. 
Akreditirani »Spremljevalci ekipe« se lahko zadržujejo samo izven zaščitne ograje okoli borišča. 
Zadrževanje v športni dvorani je gledalcem prepovedano, njihovo mesto je izključno na tribuni. 
 

 

PRAVILA TEKMOVANJA V KATAH 

 
Člen 4: Oprema 
Za vse kategorije se lahko uporablja belo kimono brez barvnih oznak.   
 
Člen 5: Sodnikški zbor 
Na tekmovanjih po dokriljem KZS je zbor sodnikov sestavljen lahko sestavljen drugače. Zbor sodnikov 
sestavljajo trije ali pet sodnikov, za sojenje pa se lahko uporablja sistem zastavic.  
O tem odloča Vrhovni sodnik v dogovoru s predstavnikom Tekmovalne komisije KZS ali organizatorjem. 
 
Sodnik se mora izločiti iz sodniškega zbora, če bi nastala situacija, da sodi: 

1. Tekmovalcem, članom istega kluba. 
2. Tekmovalcem, ki so z njim v krvnem sorodstvu, v zakonu, izven zakonski zvezi ali v svaštvu. 
3. Ali so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.  
 
O izjemah izločitve sodnika presoja Vrhovni sodnik na tekmovanju! 

 
Člen 6: Starostne kategorije  

1. Najmlajši / najmlajše 7 let in mlajši: Tekmovalci morajo izvajati predšolske ali šolske kate. Isto 
kato lahko ponavljajo, tudi v finalu. Tekmovalca izvajata kato istočasno, tudi v finalu. 

2. Malčki / malčice 8 – 9 let: Tekmovalci morajo izvajati samo šolske kate, ki jih lahko ponavljajo. V 
finalu se mora izvesti še neizvedena kata. Tekmovalca izvajata kato istočasno, tudi v finalu. 

3. Dečki / deklice 10 – 11 let: Tekmovalci morajo v 1. in 2. krogu izvajati šolsko kato, nato kate z 
WKF seznama. Tekmovalec že izvedeno kato ne sme ponoviti. Tekmovalca izvajata kato 
istočasno, vendar ne v finalu. 

4. Mlajši kadeti / mlajše kadetinje 12 – 13 let: Tekmovalci morajo v 1. in 2 .krogu izvajati šolsko 
kato, nato kate z WKF seznama. Tekmovalec že izvedeno kato ne sme ponoviti. 
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Člen 10: Obvezne kate 
Seznam šolskih kat: 

 Shotokan: Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yodan, Hean Godan 
 Shito-ryu: Pinan Nidan, Pinan Shodan, Pinan Sandan, Pinan Yodan, Pinan Godan 
 Uechi-ryu: Kihon Kata Shodan, Kanshiwa, Kanshu 
 Goju-Ryu: Geki Sai Ichi, Geki Sai Ni. 

 
Člen 11: Izjeme 

 NOŠNJA OČAL: Tekmovalcem v katah se do starostne kategorije kadetov (WKF kategorije) dovoli 
nošnja očal. 

 KIMONO: Kimona z rdečo ali modro oznako niso obvezna. 
 BUNKAI: Bunkai se za starostne kategorije do 14 let ne izvaja. 
 VETERANI: Tekmovalci izvajajo kate z WKF seznama po lastnem izboru. 
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DODATEK 5: KATEGORIZACIJA SODNIKOV KZS 

 

SODNIŠKI RANGI IN POGOJI 

Pogoj za napredovanje je udeležba na seminarjih in posvetih SdK KZS, sojenje na DP, Pokalnih tekmah in 
drugih tekmovanjih, ki jih določi SdK KZS. 

 BORBE KATA 
STOPNJA 
KARATE 
ZNANJA 

MINIMALNA 
STAROST 

USPEŠNOST 
PISNEGA IZPITA 
(borbe in kate) 

ČASOVNI 
POGOJ 

I SODNIK 
PRIPRAVNIK 

SODNIK 
PRIPRAVNIK 2. KYU 17 let 60 % / 

II LINIJSKI 
SODNIK 

DRŽAVNI 
SODNIK 

»B« 
1. KYU 18 let 70 % 1 LETO 

III 
DRŽAVNI 
SODNIK 

»C« 
DRŽAVNI 
SODNIK 

»A« 

1. DAN 18 let 80 % 2 LETI 

IV 
DRŽAVNI 
SODNIK 

»B« 
1. DAN 18 let 85 % 2 LETI 

V 
DRŽAVNI 
SODNIK 

»A« 
1. DAN 21 let 90 % 2 LETI 

VI 
MEDNARODNI SODNIKI:  

BKF / EKF / WKF * 

 
2. DAN ** 

 

    
25 let** 

    

 
90 %** 

 

      
1 LETO** 

     
 

Opomba: 

Pravilnik o delu Sodniške komisije podrobneje opredeljuje izobraževanje, dolžnosti in pravice 
sodnikov KZS.  

V skladu z odločitvijo SdK KZS, je možno izredno napredovanje kandidata v višji sodniški rang, tudi če 
ne izpolnjuje ostalih predpisanih pogojev, z izjemo minimalne starosti. 

 
* (BKF – Balkanska karate zveza / EKF – Evropska karate zveza / WKF – Svetovna karate zveza) 
** Gre za pogoje, ki jih predpiše BKF / EKF / WKF  
 

 
 


