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Klub borilnih veščin Sevnica v sodelovanju s Kyokushinkai karate zvezo Slovenije  

 

 
Organizira 

 

OBČINSKO  PRVENSTVO 
v TRADICIONALNEM in KONTAKTNEM KARATEJU 

 
DISCIPLINE: 

- KIHON 
- KATA 

- KUMITE 

 
Nosilec projekta:   Športna unija Slovenije 
Izvajalec in promotor projekta:  Klub borilnih veščin Sevnica  
 
Datum:  Petek, 22. December 2017  
 
Kraj tekmovanja: Spodnja telovadnica OŠ Sava Kladnika Sevnica 
 
 

URNIK TEKMOVANJA: 

 
16:30 – 16:45 Preverjanje prisotnosti in potrditev prijav 
17:00 Začetek tekmovanja v: 

KIHON – prikaz Karate  osnovnih tehnik  
Podelitev medalj in diplom 
KATA – Shotokan in/ali Kyokushinkai forme 
KUMITE – Karate kontaktne borbe 

19:00 Predviden zaključek tekmovanja. 
 
 

SPLOŠNI POGOJI: 

 
Število tekmovalcev ni omejeno. Nastopajo lahko tekmovalci in tekmovalke, člani Kluba 
borilnih veščin Sevnica in iz drugih klubov, skratka učenci in učenke, ki obiskujejo katerokoli  
OŠ ali predšolski otroci, ki obiskujejo katerikoli vrtec v občini Sevnica. Starost nastopa je 
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omejena navzgor in sicer do 14 let. Vsi udeleženci tekmovanja nastopajo na lastno 
odgovornost. V primeru morebitnih poškodb na tekmovanju ne morejo zahtevati od 
organizatorja nikakršnega povračila za morebitno škodo. Podatki o tekmovalcih se dokazujejo 
s karate izkaznico idr. osebnim dokumentom. Nošnja čevljev v telovadnici NI dovoljena.  
Tekmovalci morajo biti v času nastopa na "borišču" oblečeni v predpisano karate oblačilo 
(kimono) in bosi (začetniki lahko nastopijo v športnih oblačilih in bosi)).  
  
 
 
 
 
 
 
 

PRAVILA TEKMOVANJA: 

 
1. KIHON – Prikaz osnovnih tehnik (1. KROG) 
Tekmovalec ali tekmovalka izvede proti glavnemu sodniku sklop povezanih osnovnih tehnik 
in sicer: 

- v gibanju NAPREJ 5 x OI TSUKI CHUDAN (A+B+C) 
- v gibanju NAZAJ 5 x AGE UKE (A+B+C) 

+ 

- v gibanju NAPREJ  5 x MAE GERI CHUDAN (A+B+C+D) 
- v gibanju NAZAJ 5 x AGE UKE (A+B+C+D) 

 
 
2. KATA – Prikaz form (2. KROG) (C+D+E) 
Nastopajoči lahko izvede predšolsko ali šolsko SHOTOKAN kato ali izbere in izvede iz 
seznama KYOKUSHINKAI predšolskih ali šolski kat; Nastopi v katah se izvedejo samo v 
posamezni konkurenci ločeno za dečke in deklice. 

- Sojenje na  številke in/ali zastavice: 
Izbor iz spiska SHOTOKAN kata:    Izbor iz spiska KYOKUSHINKAI kata: 
- Taikyoku Shodan    - Taikyoku Sono Ichi 
- Heian Shodan     - Taikyoku Sono Ni 

- Heian Nidan     - Taikyoku Sono San 
- Heian Sandan     - Pinan Sono Ichi    
- Heian Yondan     - Pinan Sono Ni    
- Heian Godan     - Pinan Sono San 

 
 

3. KUMITE – kontaktne borbe (C+D+E) 
Tekmovalci, ki nastopajo v KUMITE kontaktnih borbah so dolžni med borbo uporabljati 
naslednjo zaščitno opremo (priskrbi jo organizator, klub izvajalec): 

- Zaščitna čelada z vizirjem 
- Zaščitni telovnik 

Tekmovalec v borbah mora nositi predpisano oblačilo karate-gi oz. kimono s svojim pasom 
pri tem pa imeti predpisano: 

- Ščitnik za podkolenico in nart stopala (zaščitna bombažna nogavica). 
- Ščitnik za zobe ni obvezen v primeru uporabe čelade z vizirjem. 
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STAROSTNE KATEGORIJE:   glede na število nastopajočih     (upošteva se letnica rojstva) 

 
A - rojen/a  2012 
B – rojen/a  2011  
C - rojen/a  2010, 2009  
D – rojen/a  2008, 2007 
E – rojen/a  2006, 2005, 2004, 2003  
 
 

DISCIPLINE:   (Posamezniki lahko nastopijo samo v spodaj določeni disciplini) 

 
KIHON – A + B + C + D 
KATA -     C + D + E 
KUMITE – C + D + E + absolutna kategorija 
 
 
PRIJAVE POSLATI: na naslov: kbv.sevnica@gmail.com najkasneje do četrtka 21. 
Decembra 2017 do 22:00 ure. Za člane kluba poskrbijo za prijave njihovi trenerji! 
 
PRIJAVE se potrjujejo vsaj 30 min pred pričetkom tekmovanja. 
ČLANI KLUBA ORGANIZATORJA NE PLAČAJO TEKMOVALNE TAKSE.  

 
NAGRADE: 
1. mesto - ZLATA MEDALJA in DIPLOMA 
2. mesto - SREBRNA MEDALJA in DIPLOMA 
3. mesto 2 x - BRONASTA MEDALJA + 2 x DIPLOMA 
4.-8. mesto - DIPLOMA 
 
Na razglasitvi in podelitvi diplom morajo zmagovalci biti obvezno v kimoni in bosi razen 
začetnikov, ki še nimajo kimon. 
 
MOREBITNE SPREMEMBE: 
Organizator si pridržuje pravico, da spremeni, združi ali odpove posamezno kategorijo na dan 
tekmovanja v primeru, da bi bilo v eni kategoriji prijavljenih manj kot 3 posamezni-ki/ice. 
Moški tekmujejo ločeno od žensk. V primeru, da je enih manj kot 3, se lahko združijo v 
mešano skupino (moški in ženske). 
 
Celotne stroške izvedbe tekmovanja krije Klub borilnih veščin Sevnica. 
 
OSS!!  
 
                       Predsednik kluba: 
          Jurij Orač, l.r. 
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