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Klub borilnih veščin Sevnica          in        Športna unija Slovenije 
 

 
V sodelovanju z  

 
 
 

 
 
 

Organizirata ob prazniku 

Krajevne skupnosti Sevnica 
 

Sevniški »KARATLON«  
za najmlajše 

 
Preizkus spretnosti in zmogljivosti s premagovanjem ovir 

 
 
Organizator:  Klub borilnih veščin Sevnica 
Soorganizator:  Športna unija Slovenije 
Sodelujoči v projektu:  OŠ Sava Kladnika Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica 
 
Tehnični izvajalec:  Klub borilnih veščin Sevnica  
Nosilci projekta: Jurij ORAČ, KBV Sevnica, predsednik kluba – vodja projekta 
   Mag. Denis ORAČ , KBV Sevnica, trener – asistent projekta 
   Marko STOPAR, KBV Sevnica, trener – asistent projekta 
   Rok Kuzem, KBV Sevnica, trener – asistent 

Blaž PEČNIK, KBV Sevnica, trener – asistent projekta 
   Marja ZIDARIČ, KBV Sevnica, trenerka – asistentka projekta 
 
Datum:   Petek, 24 maj 2019 
Kraj tekmovanja: Spodnja velika telovadnica  

OŠ Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica 
 
URNIK TEKMOVANJA: 
17:00 - 17:15 Potrditev prijav 
17:15 - 17:30 Zbor in posvet klubskih kontrolorjev, predstavitev tekmovalnih pravil 

udeležencem srečanja 
17:30 Začetek preizkusa. Najprej nastopijo najmlajši udeleženci. 
20:00 Predviden zaključek srečanja s podelitvijo priznanj  
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NAMEN PRIREDITVE ŠPORTNO REKREATIVNEGA SREČANJA – UVODNA POJASNILA 
Športno srečanje je namenjeno predšolskim otrokom starim od 4 - 6 let in osnovnošolcem 

od 7 – 12 let, ki obiskujejo osnovne šole v občini Sevnica.  
Športna vsebina je v skladu s Zakonom o društvih, novim Zakonom o športu in Pravilnikom in 

Letnim programom športa ponudnikov, ki jih razpisuje Športna unija Slovenije na nacionalni ravni. 
Organizator Klub borilnih veščin Sevnica je zelo uspešen organizator tako domačih kot 

mednarodnih tekmovanj, še posebej ko gre za  uradna športna tekmovanja v karateju in kickboxingu.  
V svojih vrstah ima vrhunske tekmovalce in priznane športne strokovnjake z različnih športnih 

področij.  
Namen prireditve je podkrepiti najmlajše k aktivnejši vsestranski vadbi – t.i. premagovanju 

ovir. Pri poligonu oz. sevniškem KARATLON-u gre predvsem za najrazličnejša premagovanja ovir z 
dodanimi osnovnimi elementi, prvinami karateja., ki ga lahko zmore vsak otrok (npr.brca v žogo) 

Vodstva OŠ in VVO naprošamo, da o športno rekreativnem srečanju obvestijo starše in svoje 
učence/varovance, da se lahko na srečanje prijavijo neposredno sami (starši otrok samostojno) ali pa 
to za njih stori vodstvo šole na klubski e-naslov organizatorja: kbv.sevnica@gmail.com najkasneje do 
četrtka 23.maja do 22:00 ure. 

Sevniški KARATLON bo potekal znotraj spodnje telovadnice OŠ Sava Kladnika v času rednega 
termina vadbe KBV Sevnica. Proga bo ves čas od ovire do ovire dobro označena, pri vsaki oviri bo 
starejši član kluba, ki bo skrbel za varnost nastopajočih, pred samim nastopom pa bodo nastopajoči 
seznanjeni še s konkretnimi navodili, kako in na kakšen način premagati določeno oviro od starta do  
cilja.  
 
SPLOŠNI POGOJI: 

Pravico nastopa ima neomejeno število predšolskih otrok starih od 4 – 6 let in učencev in 
učenk starih od 7 do vključno 12 let, ki obiskujejo eno izmed osnovnih šol na območju občine Sevnica. 
Osnovne šole (tudi enote) lahko prijavijo svoje učence in učenke za sevniški KARATLON.  

Prijave so možne tudi neposredno pred samim nastopom, vsaj 15 min pred začetkom v spodnji 
telovadnici.  

Starši otrok bodo pred samim preizkusom podpisali Izjavo in podali soglasje, da se strinjajo, 
da lahko njihov otrok nastopi na sevniškem KARATLON-u.   

Kategorije bodo razdeljene glede na število nastopajočih, ki bodo razvrščeni v različne 
starostne kategorije.  
 
POSEBNI POGOJI: 

Nastopajoči na športno rekreativnem srečanju  nastopajo na lastno odgovornost. V primeru 
morebitnih poškodb na srečanju ne morejo zahtevati od organizatorja nikakršnega povračila za 
morebitno škodo. Nastopajoči morajo biti v času preizkusa primerno oblečeni v športno oblačilo 
(trenirko ali kratke športne hlače in majico). Nastopali bodo bosi, saj celoten KARATLON poteka po 
tatami blazinah. Izjemoma so lahko obuti le v lahke šolske športne copate.  

Osebni podatki o nastopajočih se lahko preverjajo ob potrditvi prijav v telovadnici na podlagi 
bodisi predloženega osebnega dokumenta ali kakšnega drugega identifikacijskega dokumenta.   
 
PRAVILA TEKMOVANJA: 

Na tekmovanju se upošteva čas (štoparica), ki se meri od starta do cilja, ki ga na poti pri 
premagovanju ovir potrebuje posameznik ali posameznica. V primeru, da posameznik pri določeni oviri 
naloge ne opravi korektno ali jo izpusti, dobi pribitek 5 sekund. Če je teh »izpustov« več, dobi toliko 
pribitka kolikor je npr. izpuščenih ovir. Vsak posameznik bo lahko nastopil največ trikrat. Za končni 
rezultat posameznika ali posameznice se šteje najboljši čas pridobljen od starta do cilja + pribitek za 
morebitne storjene napake pri premagovanju ovir.  
 
STAROSTNE KATEGORIJE 

Udeleženci sevniškega KARATLON-a bodo nastopili ločeno glede na spol in starost.  

mailto:kbv.sevnica@gmail.com
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PRIJAVE: 
 V prijavo je potrebno navesti Ime in priimek udeleženca, spol in starost  

(npr. Janez Novak, moški, 7 let); 
Možni načini prijave so: 
- Starši prijavijo svojega otroka neposredno na e-naslov: kbv.sevnica@gmail.com 

predprijave najkasneje do četrtka 23.05.2019 do 22:00 ure ali 
- Starši prijavijo svojega otroka lahko tudi najmanj 15 min pred nastopom; 

Ali 

- Vodstvo šole prijavi učenca/učenko na e-naslov kluba: kbv.sevnica@gmail.com 
najkasneje do četrtka 23.05.2019 do 22:00 ure. 

   
Nastop udeležencev sevniškega KARATLON-a je povsem BREZPLAČEN! 

 
NAGRADE: 

Na koncu preizkusa vsak udeleženec prejme diplomo/priznanje o udeležbi z izpisanim časom 
sevniškega KARATLON-a. Organizator bo 30-im najboljšim, najbolj spretnim posameznikom / 
posameznicam  podelil simbolična odličja. Na koncu prireditve se bodo udeleženci lahko še posladkali! 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Po končanem srečanju bo informacija o srečanju posredovana medijem in vodstvom šol v 

sevniški občini. Informacija o dogodku bo objavljena tudi na spletnih straneh organizatorja: 
http://www.kbv-sevnica.org  in Športne unije Slovenije. 
 

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico, da spremeni, združi ali odpove posamezno 
kategorijo na dan srečanja! 
 

S športnimi pozdravi! 
 

Klub borilnih veščin Sevnica:  

Jurij Orač, predsednik 
 
 
 
 
 

Dodatne informacije na tel.: 040 98 62 62 (Jurij Orač) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

Se vidimo na sevniškem KARATLON-u 
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