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Na podlagi 20. člena STATUTA Kyokushinkai Karate zveze Slovenije je Upravni odbor Kyokushinkai Karate 
zveze Slovenije na svoji seji v soboto 28. decembra 2019 z dopolnitvami in spremembami sprejel 
prečiščeno besedilo novega Tekmovalnega pravilnika z naslednjo vsebino: 
 
 

TEKMOVALNI PRAVILNIK 
KYOKUSHINKAI KARATE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se ureja način organizacije tekmovanj, pogoji, pravice in dolžnosti  udeležencev na 
tekmovanjih, ki jih organizira Kyokushinkai karate zveza Slovenije ( v nadaljevanju KKZS oz. zveza) in sicer 
na temeljih: 
 
- Statuta Kyokushinkai karate zveze Slovenije, 
- WUKF – World Union of Karate-do Federations rules (General-Traditional-Contact karate), 
- WKB – World Kyokushin Budokai rules (Contact karate),  
- EFKO – European Fullcontact Karate Organization rules (Contact karate), 
- ustreznih normativnih aktov Olimpijskega komiteja Slovenije  - združenja športnih zvez, 
- ustreznih normativnih aktov Zveze združenj borilnih športov Slovenije, 
- navodil in meril za izvajanje mednarodnih, meddržavnih in državnih tekmovanj in srečanj in 
- ostalih normativnih aktov Kyokushinkai karate zveze Slovenije. 
 

2. člen 
 
Tekmovanja na državni ravni prireja KKZS v sodelovanju in dogovoru s tehničnimi izvajalci  kot so npr. 
posameznimi klubi, društva, športna združenja in športne organizacije, ki so člani KKZS. KKZS lahko v 
dogovoru z zainteresiranimi sodeluje tudi pri izvedbi meddržavnih in mednarodnih tekmovanj, če so le ta 
vključena v tekmovalni koledar KKZS za tekoče leto. 
 
Evropska, svetovna prvenstva, svetovne in evropske pokale, lahko organizira le KKZS, ki določi po 
predhodnem preverjanju najustreznejšega izvajalca. 
 

3. člen 
 
S sklepom o postopku za kandidiranje  in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji, ki 
ga je sprejel Olimpijski komite Slovenije - združenje športnih zvez je določil način prijave in osnovne 
kriterije pri odločanju o izvedbi velikih mednarodnih športnih prireditev in tekmovanj v Republiki Sloveniji. 
 
KKZS kot možen kandidat za organizacijo velikih mednarodnih karate športnih prireditev na območju 
Slovenije mora: 
 
- oblikovati iniciativno telo za celovito pripravo kandidature za izvedbo prireditve, 
- izdelati in predložiti Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport študijo o organizaciji in financiranju 
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prireditve do 15. novembra v tekočem letu za naslednje proračunsko leto, 
- pridobiti predhodno soglasje za vložitev kandidature pri mednarodni panožni športni zvezi ter soglasje za 
morebitno sofinanciranje iz republiških sredstev od: 
 
a) Državnega zbora Republike Slovenije za olimpijske igre, mediteranske igre in univerzijade, 
 
b) Vlade Republike Slovenije za svetovna in evropska prvenstva, 
 
c) Ministra, pristojnega za šport, za svetovne pokale, Grand Prix mitinge in turnirje. 
 
Navedeni pogoji veljajo za vse velike mednarodne športne prireditve kontaktnega karateja četudi 
organizator sam zagotovi vsa sredstva. 
 

4. člen 
 
Med velike športne prireditve štejemo: 
 
- svetovna prvenstva (tudi mladinska), 
- evropska  prvenstva (tudi mladinska), 
- svetovne in evropske pokale, 
- Grand Prix mitinge in turnirje. 
 
 

II. SISTEM  TEKMOVANJ 
 

5. člen 
 
Zaradi majhnosti Republike Slovenije, Regijska prvenstva na katerih lahko sodeluje neomejeno število 
tekmovalcev posameznih društev ali klubov, ki so  člani  zveze, ni potrebno organizirati, predvsem  zaradi 
prevelikih stroškov organiziranja in premajhnega zastopstva udeležencev tekmovanja. Sicer pa je 
tekmovalni sistem zastavljen tako, da se lahko organizirata le dve regijski prvenstvi za Vzhodno  in ena za 
Zahodno regijo Slovenije. 
 
Druga ali edina merodajna stopnja tekmovanj so državna prvenstva, na katerih lahko sodeluje neomejeno 
število registriranih tekmovalcev, ki so pravilno registrirani pri zvezi. Predložena dokumentacija 
nastopajočih mora biti verodostojna listina. Zoper vsako zlorabo se ustrezno ukrepa z denarno kaznijo, s 
prepovedjo nastopa in uvedbo disciplinskega postopka. 
 
Tretja  stopnja tekmovanj so mednarodna tekmovanja, ki jih prirejajo nacionalne zveze v sodelovanju s 
posameznimi izvajalci ali klubi samostojno. Teh tekmovanj se lahko udeležujejo posamezni klubi in njihovi 
tekmovalci, kot posamezniki, ki pa jim ni dovoljeno se predstavljati  kot reprezentanca R Slovenije v kolikor 
ne pridobijo od UO KKZS pismenega dovoljenja. Sem spadajo evropski, svetovni pokali, Grand Prix mitingi 
in turnirji. 
 
Četrta stopnja tekmovanj so uradna mednarodna tekmovanja v organizaciji  WUKF, WKB in EFKO. Sem 
spadajo svetovna in evropska prvenstva na katerih lahko nastopa samo uradno izbrana reprezentanca.  
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6. člen 
 
Tekmovanja in prireditve izven rednega sistema tekmovanj zveze morajo biti  usklajena s koledarjem 
tekmovanj. Organizatorji posameznih prireditev,  ki so vključeni v tekmovalni koledar morajo pri izvedbi 
tekmovanj upoštevati določbe tega pravilnika. 
 

7. člen 
 
O koledarju tekmovanj, uvedbi novih tekmovalnih sistemov, o spoštovanju določb tega pravilnika in ostalih 
vprašanjih, ki zadevajo tekmovanja in sam sistem tekmovanj, na predlog  Tekmovalne komisije  KKZS 
obravnava  in odobri UO zveze. 
 
Brez predhodne odobritve Upravnega odbora zveze Tekmovalna komisija ne more izvajati  novih sistemov 
tekmovanj. 
 
 

III. TEKMOVALNE DICIPLINE IN KATEGORIJE 
 

8. člen 
 
Karate tekmovanja se izvajajo za oba spola v Kumite - kontaktnih borbah in v Kata-h, Kyokushinkai formah. 
Tekmovanja se izvedejo samo v posamični konkurenci. 
 

A. DISCIPLINE  
 
Disciplina tekmovanj v prikazu Kyokushinkai form: 

1. KATA - prikaz Kyokushinkai šolskih in mojstrskih form; 
 
Disciplini tekmovanj v kontaktnih borbah sta naslednji: 

2. KUMITE K.O. - tradicionalne borbe polnega kontakta z dovoljenim KO; 
3. FULL KARATE COMBAT- športne borbe polnega kontakta v predpisani zaščitni športni opremi; 

 
B. KATEGORIJE  

 
Kategorije tekmovanj v disciplini kontaktnih borb so: 
- posamezno v težnostnih kategorijah in/ali v kategorijah po višini za mlajše in starejše dečke, mlajše in 
starejše deklice, mlajše kadete in mlajše kadetinje, kadete in kadetinje, mlajše mladince in mlajše 
mladinke, mladince in mladinke, člane in članice, veterane in veteranke. 
 
Kategorije tekmovanj v disciplini kata (forme) so: 
- kata posamezno za malčke, malčice, mlajše in starejše dečke, mlajše in starejše deklice, mlajše kadete in 
mlajše kadetinje, kadete in kadetinje, mlajše mladince in mlajše mladinke, mladince in mladinke, člane in 
članice, veterane in veteranke. 
 
Tekmovalna komisija lahko s tekmovalnim sistemom, ki ga izda do konca koledarskega leta za prihodnje 
leto, opredeli tudi druge tekmovalne discipline in starostne kategorije po predhodni odobritvi Upravnega 
odbora zveze. 
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9. člen 
 

STAROSTNE KATEGORIJE:                         STAROST V LETIH 
 

Malčki in malčice 5 in 6  let 
Mlajši dečki in mlajše deklice 7, 8 in 9 let 
Starejši dečki in starejše deklice 10 in 11 let 
Mlajši kadeti in mlajše kadetinje 12 in 13 let 
Kadeti in kadetinje 14 in 15 let 
Mlajši mladinci in mlajše mladinke 16 in 17 let 
Mladinci in mladinke 18, 19 in 20 let 
Člani in članice 21 do 39 let 
Veterani in veteranke 40 let in več 

 
Starostne kategorije so lahko glede na različne tekmovalne sisteme, ki jih uporabljajo  mednarodne karate 
organizacije kontaktnega karateja povsem drugačne. Zato se pri posameznih disciplinah uporabljajo 
mednarodna pravila in standardi mednarodnih karate organizacij kot so WUKF, WKB in EFKO.    
 

10. člen 
 
TEŽNOSTNE KATEGORIJE ZA KONTAKTNE BORBE 
 
V absolutni kategoriji tekmujejo tekmovalci ne glede na telesno težo posameznika. Težnostne kategorije 
so naslednje: 
 
MLAJŠI DEČKI 7, 8 in 9 let  MLAJŠE DEKLICE       7, 8 in 9 let 
-25 kg     -30 kg 
-30 kg     -35 kg 
-35 kg      +35 kg  
+35 kg   
 
STAREJŠI DEČKI    10 in 11 let  STAREJŠE DEKLICE     10 in 11 let 
-30 kg      -35 kg 
-35 kg     -40 kg 
-40 kg     +40 kg 
-50 kg 
+50 kg   
 
MLAJŠI KADETI      12 in 13 let  MLAJŠE KADETINJE    12 in 13 let 
-40 kg      -40 kg 
-45 kg     -45 kg 
-50 kg     -50 kg 
-60 kg       +50 kg 
+60 kg   
 
Pri kategorijah mlajši dečki, deklice in starejši dečki, deklice se lahko uporablja kategorija po višini 
tekmovalcev. Razmejitveno višino določi Upravni odbor zveze pred sprejemom tekmovalnega koledarja za 
koledarsko leto. 
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KADETI    14 in 15 let   KADETINJE 14 in 15 let 
-50 kg      -45 kg 
-55 kg     -50 kg 
-60 kg     -55 kg 
-70 kg       +55 kg 
+70 kg   
 
MLAJŠI MLADINCI     16 in 17 let MLAJŠE MLADINKE 16 in 17 let 
-60 kg      -50 kg 
-65 kg     -60 kg 
-70 kg     +60 kg 
-80 kg        
+80 kg   
 
MLADINCI 18, 19 in 20 let  MLADINKE 18, 19 in 20 let 
-65 kg      --55 kg 
-70 kg     -60 kg 
-75 kg     -65 kg 
-80 kg       +65 kg 
-85 kg   
-90 kg 
+90 kg 
 
ČLANI 21 do 39 let   ČLANICE 21 do 39 let 
-65 kg      --55 kg 
-70 kg     -60 kg 
-75 kg     -65 kg 
-80 kg       +65 kg 
-85 kg   
-90 kg 
+90 kg 
 
VETERANI 40 do 50 let  VETERANKE 40 do 50 let 
-80 kg     -65 kg 
+80 kg     +65 kg 
 
Toleranca za prekoračitev telesne teže je največ 0,249 kg. 
 

11. člen 
 
Medsebojno srečanje tekmovalcev v različnih težnostnih kategorijah ni  dovoljeno. V primeru, da pride do 
takšnega srečanja, borbo izgubi tekmovalec, ki je nepravilno nastopil, zoper tekmovalca in odgovorne 
osebe pa se izreče denarna kazen in uvede disciplinski postopek. 
 

12. člen 
 
Tekmovalci smejo nastopati  samo v tistih  starostnih in težnostnih kategorijah, v katerih dopuščajo obe 
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meji. 
 
Pritožba na telesno težo tekmovalca ugotovljeno pred  začetkom tekmovanja  t.j. v času razporeda, ko se 
izvaja tehtanje, je dopustna delegatu ali organizatorju tekmovanja. 
 
Tehtanje se mora opraviti na vseh tekmovanjih pred pričetkom tekmovanja. Kasnejši ugovori in pritožbe 
na telesno težo tekmovalca so nični. Prav tako je nično vsakršno tehtanje med samo tekmo. 
 
V primeru, da tekmovalec na kontrolnem tehtanju pred pričetkom tekmovanja preseže dovoljeno težo za 
ne več kot 0,50 kg, se mu omogoči, da v roku 30 minut  opravi še eno zadnje tehtanje. 
 
Tekmovalec, čigar telesna teža tudi po drugem tehtanju presega določeno mejo telesne teže v določeni 
kategoriji, se  diskvalificira s tekmovanja. 
 
Na uradnih tekmovanjih KKZS se uporablja tehtnico, ki je bila testirana in pregledana s strani Zavoda za 
merila R Slovenije. Dovoljeno je uporabiti tudi ustrezno tehtnico, ki ni bila pregledana s strani Zavoda za 
merila R Slovenije, vendar morata na prizorišču tekmovanja biti vsaj dve, ki bosta med seboj primerljivi. 
 
 

IV. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV 
 

13. člen 
 
Na uradnih tekmovanjih, ki jih organizira KKZS v sodelovanju s svojimi tehničnimi izvajalci, lahko nastopajo 
samo registrirani tekmovalci. 
 
Na uradnih tekmovanjih lahko nastopijo tudi tekmovalci iz mlajših starostnih kategorij, za katere ni 
potrebna registracija. To določilo velja za tekmovalce mlajše od 13 let, pred pričetkom nastopa na uradnih 
tekmovanjih pa mora vodstvo kluba Tekmovalni komisiji posredovati ustrezno verodostojno 
dokumentacijo o rojstnih podatkih tekmovalca. Vsi tekmovalci morajo imeti na uradnih tekmovanjih 
veljavne Tekmovalne izkaznice KKZS, oz. nacionalne ali mednarodne zveze. 
 
Za registracijo je pristojna Tekmovalna komisija, ki vodi register in kartoteko tekmovalcev. To vodenje ne 
sme biti v nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
 

14. člen 
 
Zahteva za registracijo tekmovalcev mora biti podana v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki ga 
Tekmovalna komisija pošlje klubom, članicam KKZS. Zahteva, ki jo izpolni klub in pošlje nazaj na 
Tekmovalno komisijo  mora biti overjena z žigom  ter podpisom odgovorne osebe kluba. Za tekmovalca, ki 
ga klub želi registrirati za tekoče leto, je potrebno Tekmovalni komisiji dostaviti izpolnjen Registracijski list, 
ki vsebuje naslednje podatke: 
 
- Priimek in ime tekmovalca 
- Rojstni datum (ddmmll) 
- Karate stopnja (Kyu ali Dan). 

 
Klub mora podatke, ki so se po prvi registraciji za tekmovalca spremenili, ob vsakem naslednjem zahtevku 
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za registracijo, sporočiti z obvestilom preko elektronske pošte. 
 

15. člen 
 
Tekmovalec lahko na uradnih tekmovanjih tekmuje le za svoj matični klub, ki ga je registriral za tekoče leto. 
Tekmovalec ne sme nastopati brez tekmovalne izkaznice. Tekmovalna izkaznica je veljavna, če je potrjena 
s strani Tekmovalne komisije KKZS za tekoče leto. 
 
Tekmovalna izkaznica mora biti dana na vpogled delegatu tekmovanja ali Tekmovalni komisiji na vseh 
uradnih tekmovanjih KKZS. 
 

16. člen 
 
Vsi tekmovalci, ki nameravajo tekmovati na uradnih tekmovanjih v tekočem koledarskem letu , morajo 
registracijo opraviti vsako leto, praviloma v začetku leta. Registracijo overi Tekmovalna komisija. 
Tekmovalci lahko prestopijo iz kluba v klub: 
 
- od 5. januarja do 15. februarja je rok za redno letno registracijo 
- od 1. do 15. septembra je rok za dodatno registracijo v tekočem koledarskem letu. 
 
V koledarskem letu lahko tekmovalec prestopi le enkrat. Tekmovalec, ki prestopi v novi klub ima pravico 
nastopiti le za novi klub z dnem, ko prestop potrdi Tekmovalna komisija KKZS. Tekmovalec lahko prestopi 
v novi klub oz. je lahko registriran za drugi ali matični klub tudi izven rokov, ki so določeni v tem členu, ob 
tem pa je klub dolžan KKZS plačati za prestop registracijsko takso v višini petkratne takse, ki velja za 
prestope v rednih prestopnih rokih. 
 

17. člen 
 
Za registracijo tekmovalca, ki prestopi iz kluba v klub je potrebno predložiti tekmovalni komisiji naslednje: 
 
- lastnoročno podpisano prijavo za registracijo 
- pisno zahtevo kluba za registracijo tekmovalca 
- izpisnico iz prejšnjega kluba ali pa zahtevo za izpis iz kluba, iz katerega mora biti razviden datum in 
dokazilo, kdaj je bila zahteva vročena matičnemu klubu 
- tekmovalno izkaznico. 
 
Izpisnica se izda na pisno zahtevo tekmovalca, ki želi prestopiti v drug klub. V kolikor ima tekmovalec 
poravnane materialne in druge obveznosti do svojega kluba, je klub dolžan izročiti izpisnico in tekmovalno 
izkaznico v roku osmih dni po prejetju njegove pisne zahteve. 
 

18. člen 
 
V primeru, da je med klubom in sponzorjem ali  tekmovalcem, ki se želi registrirati za drug klub, bodisi 
sklenjena pogodba o pokroviteljstvu ali o medsebojnih pravicah in obveznostih, se ne more registrirati za 
drug klub, dokler nov klub zanj ne poravna denarne odškodnine v višini, ki je določena v temeljnem ali 
splošnem aktu matičnega kluba ali opredeljena s pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. 
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19. člen 
 
Tekmovalec, zoper katerega je bil izrečen disciplinski ukrep ali je v suspenzu, se ne more registrirati za drug 
klub, dokler tak ukrep ali suspenz še teče. 
 
Za reševanje sporov med klubom in tekmovalcem v zvezi prestopnih pogojev je pristojna Tekmovalna 
komisija, v posebnih primerih pa tudi disciplinska komisija KKZS, če ji je bil podan predlog za uvedbo 
disciplinskega postopka. 
 
V primeru nespoštovanja medsebojnih obveznosti glede denarne odškodnine za prestop v drug klub pa je 
za reševanje sporov med kluboma in tekmovalcem pristojno sodišče po sedežu matičnega kluba 
tekmovalca, ki želi prestopiti v drug klub. 
 
Če nastopi tekmovalec kot gost za drug klub brez pisnega soglasja in dovoljenja matičnega kluba, sta 
disciplinsko in odškodninsko odgovorna tekmovalec in klub, za katerega je nastopal. 
 

20. člen 
 
Izpisnica je pismena in mora vsebovati naslednje podatke: 
- osebni in rojstni podatki ter naslov stalnega bivališča tekmovalca 
- datum zadnje registracije. 
- vsebina in vzrok izdaje izpisnice. 
 
Izpisnica  mora biti overjena s žigom kluba in podpisana s strani odgovorne osebe kluba. 
 

21. člen 
 
Klub in tekmovalec imata pravico do pritožbe na odločbo o registraciji tekmovalca, ki se registrira za drug 
klub, v roku osmih dni od dneva prejema obvestila o registraciji. 
 
Pritožba je dopustna iz naslednjih razlogov: 
- če so podatki v prijavi neresnični 
- če se tekmovalec istočasno prijavi za dva kluba 
- če je tekmovalec v času registracije v disciplinskem postopku ali je zoper njega bil izrečen disciplinski 
ukrep, ali pa je tekmovalec še v suspenzu. 
 
Odločbo zoper pritožbo mora pristojni organ, ki odloča o pritožbi, izdati v roku 30 dni po prejemu pritožbe. 
 

22. člen 
 
Tuji državljani so lahko registrirani za klub po določbah tega pravilnika. 
 
Nastopajo lahko na vseh javnih mednarodnih tekmovanjih, ne morejo pa nastopati na posamičnih 
tekmovanjih, ki štejejo za državno prvenstvo. Tuj državljan ne more nastopiti za državno reprezentanco  
Republike Slovenije, razen v primeru, da ima še slovensko državljanstvo. 
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TEKMOVALNA IZKAZNICA 
23. člen 

 
Obrazec tekmovalne izkaznice predpiše Izvršni odbor KKZS na predlog Tekmovalne komisije. 
Tekmovalna izkaznica vsebuje naslednje podatke: 
 
Na sprednji strani izkaznice: 
- ime in priimek tekmovalca 
- datum rojstva tekmovalca 
- zaporedno številko registracije 
 
Na hrbtni strani izkaznice: 
- leto registracije in potrditev z nalepko KKZS 
Tekmovalna izkaznica je v obliki PVC kartice.  
 
Tekmovalec je dolžan tekmovalno izkaznico imeti pri sebi, pred nastopom pa jo mora izročiti organizatorju 
tekmovanju. 
 
 

V. TEKMOVANJA 
 

DRŽAVNA  PRVENSTVA 
 

24. člen 
 
Na območju Republike Slovenije se prirejajo državna prvenstva v naslednjih tekmovalnih disciplinah: 
 
- prvenstvo v izvajanju Kata v posamični konkurenci za malčke, malčice, mlajše in starejše dečke in deklice, 
kadete, kadetinje, mlajše in starejše mladince in mladinke, člane in članice ter veterane in veteranke; 
 
- prvenstvo v kontaktnih borbah v disciplini Kumite KO v posamični konkurenci po težnostnih kategorijah 
za mlajše in starejše dečke in deklice, kadete in kadetinje, mlajše in starejše mladince in mladinke, člane in 
članice ter veterane in veteranke; 
 
- prvenstvo v kontaktnih borbah v disciplini Full Karate Combat v posamični konkurenci po težnostnih 
kategorijah za mlajše in starejše dečke in deklice, kadete in kadetinje, mlajše in starejše mladince in 
mladinke, člane in članice ter veterane in veteranke; 
 

25. člen 
 
Tekmovalna komisija lahko predlaga Upravnemu odboru zveze tudi druge oblike uradnih tekmovanj s 
ciljem poiskati optimalne oblike tekmovalnega sistema. 
 

MEDNARODNA TEKMOVANJA 
26. člen 

 
KKZS lahko organizira tudi mednarodna in druga tekmovanja, ki lahko služijo kot kvalifikacije 
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posameznikov/c za nastop na Evropskem in/ali Svetovnem prvenstvu. Propozicije za ta tekmovanja določa 
tekmovalna komisija in jih je dolžna objaviti do konca leta za naslednjo tekmovalno sezono. Tekmovanja 
morajo biti uvrščena v tekmovalni koledar Kyokushinkai Karate zveze Slovenije. 
 
Na koncu tekočega leta je Tekmovalna komisija KKZS dolžna na eni izmed večjih slavnostnih prireditev ali 
na zadnjem večjem mednarodnem tekmovanju razglasiti ekipnega (klubskega) in posamičnega zmagovalca 
za tekoče leto. 
 
Sistem točkovanja na podlagi osvojenih mest posameznikov ali ekip izdela Tekmovalna komisija KKZS. 
 
 

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 
 
A. KUMITE - KONTAKTNE BORBE 

27. člen 
 
Uradna državna prvenstva Slovenije se izvajajo v kontaktnih borbah po pokalnem sistemu na izpadanje 
brez repasažev:  
  
Disciplini sta: 

1. KUMITE K.O.  – borbe polnega kontakta z zaščitno opremo za mlajše do 13 let in brez zaščitne 
opreme za tekmovalce starejše od 14 let; 
 

2. FULL KARATE COMBAT – borbe pol kontakta do 15 let in polnega kontakta od 16 let naprej s 
predpisano zaščitno športno opremo; 
 

Tekmovanje se izvaja vse do dosega dveh finalistov, ki se v finalni borbi pomerita za prvo mesto.  
V disciplini Kumite K.O. se po dobljenih dveh finalistih izvede še borba za eno tretje mesto.  
V disciplini Full Karate Combat sta v polfinalu oba poraženca obeh finalistov osvojila končno tretje mesto.  
 
V članski konkurenci lahko v posamični konkurenci nastopijo tekmovalci, ki so na dan tekmovanja dopolnili 
18 let. 
 
Tekmovanja v kontaktnih borbah se izvajajo samo  v posamezni konkurenci.  
 
B. KATA – KYOKUSHINKAI FORME 

28. člen 
 
Na vseh uradnih državnih prvenstvih v R Sloveniji se pri izvajanju  Kata v posamični konkurenci izvajajo na 
podlagi veljavnih mednarodnih Kyokushinkai sodniških pravil.  
 
Na državnem prvenstvu Slovenije se lahko izvajajo za nižje starostne kategorije do vključno 13 let starosti, 
šolske forme. 
 
Na državnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladince, starejše mladince, mladinke, člane in članice ter 
veterane in veteranke, se lahko izvajajo le forme iz spodnjega TOKUI seznama Kyokushinkai kata liste: 
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 Kategorije 
Malčki, malčice, dečki, 

deklice 

Kategorije  
Kadeti, kadetinje, mlajši 
mladinci, ml. mladinke 

Kategorije 
Mladinci, mladinke, člani, 

članice 

Prosti izbor kat 
v vseh krogih 
tekmovanja 

(TOKUI) 
 

List of Kata 
for free 

choice in all 
rounds of 

competitUOn 
(TOKUI) 

• Taikyoku sono san 

• Pinan sono ichi 

• Pinan sono ni 

• Pinan sono san 

• Pinan sono yon 

• Pinan sono go 
 

• Pinan sono ichi 

• Pinan sono ni 

• Pinan sono san 

• Pinan sono yon 

• Pinan sono go 

• Gekisai dai 

• Yantsu 

• Tsuki no 

• Saiha 

• Pinan sono ni 

• Pinan sono san 

• Pinan sono yon 

• Pinan sono go 

• Gekisai dai 

• Yantsu 

• Tsuki no 

• Saiha 

• Kanku dai 

• Gekisai sho 

• Seienchin 

• Sushiho 

• Garyu 

• Seipai 

 
 

ŽREBANJE 
 

29. člen 
 
Žrebanje izvede Tekmovalna komisija zveze za vsako tekmovanje posebej ali pa to lahko opravi 
pooblaščena organizacija ali oseba, ki sprejema, izvaja žreb in vodi tekmovanje preko spletne aplikacije.  
 
 

VI. IZVEDBA TEKMOVANJ 
 

30. člen 
 
Prijava za izvedbo posameznih tekmovanj mora vsebovati pogoje iz navodil in kriterijev za organiziranje 
regijskih, državnih, meddržavnih ali mednarodnih tekmovanj v Sloveniji. Opredeljeni morajo biti tudi 
dodatni pogoji, ki jih nudi kandidat za izvedbo takšnega tekmovanja. 
 
Roki prijav za tehnično izvedbo tekmovanj in nastopov morajo biti navedeni v  ustreznem razpisu. 
 

31. člen 
 
Organizator tekmovanja mora v primeru višje sile sporočiti odpoved tekmovanja v najkrajšem možnem 
času. Če je tekmovanje odpovedano iz neopravičenih razlogov, se proti izvajalcu izreče denarna kazen in 
sproži disciplinski postopek pri pristojni disciplinski komisiji. 
 
V primeru, da nastane zaradi neopravičene odpovedi materialna škoda, je krivec, ki se ugotovi v 
disciplinskem postopku, oškodovancem dolžan povrniti nastalo škodo. 
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32. člen 
 
Klubi morajo prijaviti udeležbo na posameznem tekmovanju v roku, ki ga v razpisu določi Tekmovalna 
komisija zveze. Klubi s svojimi posamezniki ter uradne osebe so dolžni nastopiti na tekmovanju v 24 urah 
po roku določenem za prijavo. Kasneje je odpoved možna samo s predložitvijo zdravniškega potrdila ali 
zaradi višje sile. 
 
Klubi morajo ob vsaki prijavi za tekmovanje v roku vplačati tekmovalno takso na transakcijski račun zveze. 
Fotokopijo s prijavo morajo klubi v roku posredovati po elektronski pošti – e-mailu Tekmovalni komisiji 
KKZS. 
 
Tekmovalna taksa se ne vrača. 
 

33. člen 
 
Izvedba državnega, meddržavnega ali mednarodnega tekmovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje in 
zahteve: 
 
- objekt mora imeti ustrezen prostor za najmanj tri karate tatami borišča ter ločen prostor za gledalce; 
- zagotavljati mora regularnost z zadostnim številom sodnikov in drugega osebja, ki vzdržujejo red in skrbijo 
za nemoten potek tekmovanja; 
- zagotoviti mora ustrezno število oseb za izvedbo tekmovanja; 
- zagotoviti pravočasno postavitev karate tatamijev in kasnejšo njihovo odstranitev; 
- urediti dekoracijo dvorane, označiti smeri gibanja osebja in tekmovalcev, izobesiti slovensko in druge tuje 
zastave, postaviti reklamne panoje; 
- zagotoviti ozvočenje in napovedovalca; 
- zagotoviti prisotnost zdravnika s prvo pomočjo za ves čas tekmovanja; 
- zagotoviti zmagovalni oder za razglasitev posameznikov s CD ali z USB ključkom z državno himno; 
- zagotoviti uradno osebo za otvoritev tekmovanja in podelitev priznanj; 
- zagotoviti prisotnost novinarjev in morebitno snemanje; 
- zagotoviti ustrezno temperaturo prostora (19 - 24 stopinj C); 
- zagotoviti prostor za prijave, tehtanje in garderobe za sodnike ter tekmovalce; 
- zagotoviti mora vse, kar je potrebno za nemoteno izpeljavo tekmovanja ter vse potrebno kar je določeno 
s sodniškimi pravili. 
 

34. člen 
 
Tehničnemu izvajalcu ostanejo sredstva, ki jih pridobi s pomočjo ustrezne propagande in z vstopnino. 
 

35. člen 
 
Organizator tekmovanja mora zagotoviti vse potrebne rekvizite za sojenje, tehtnico (umerjeno od Urada 
za merila in standardizacijo R Slovenije) in finančna sredstva za pokritje stroškov sojenja, delegata, 
predstavnikov tekmovalne komisije, zdravnika, glavnih zapisnikarjev, medalj in priznanj, dvorane in 
prevoza tatamijev. 
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36. člen 
 
Tehnični izvajalec je poleg zgoraj navedenih pogojev dolžan da: 
 
- organizira in pripravi ustrezno propagando, reklame preko plakatov, sredstev javnega obveščanja in na 
druge ustrezne načine obveščanja; 
- najpozneje 21 dni pred začetkom tekmovanja mora obvestiti vse prijavljene ekipe in goste o kraju in času 
izvedbe tekmovanja, o objektih in pogojih namestitve ter o prehrani, o programih bivanja in nastanitve ter 
o drugih podrobnostih pomembnih za dobro organizacijo in izpeljavo tekmovanja. 
 

37. člen 
 
Organizator tekmovanja je dolžan takoj po zaključku tekmovanja posredovati rezultate sredstvom javnega 
obveščanja. 
 

38. člen 
 
V primeru, da izvajalec ne zagotovi vseh predpisanih propozicij, ima delegat tekmovanja možnost, da 
določi 30 minutni rok  v katerem mora izvajalec priskrbeti ali odpraviti pomanjkljivosti za nemoteno 
nadaljnjo izvedbo tekmovanja. 
 

39. člen 
 
Na tekmovanju smejo vstopiti v uradni in tekmovalni prostor poleg sodnikov in osebja tehničnega izvajalca 
samo še trener in tekmovalci v ustreznih športnih oblačilih in športnih obuvalih. 
 
Zdravniško osebje, funkcionarji KKZS ter drugo uradno povabljeno osebje, ki morajo imeti razpoznavne 
označbe, imajo prost in nemoten vstop na tekmovanje. Vstop v tekmovalni prostor je dovoljen tudi foto 
reporterjem in novinarjem z ustreznimi pooblastili. 
 
Ob borišču se smejo nahajati le uradne osebe KKZS in trener - vodja ekipe v športni opremi. 
 

BORIŠČE 
40. člen 

 
Tekmovanja v R Sloveniji se odvijajo na boriščih velikosti 7 x 7 za mladince, mladinke, člane in članice ter 6 
x 6 metrov za mlajše starostne kategorije. Borišče mora biti oddaljeno od zidu, preprek, pregrad najmanj 
2 m. V tem zaščitnem varovalnem pasu se ne smejo nahajati drugi tekmovalci, trenerji ali druge osebe ali  
kakršnikoli predmeti, ki lahko ogrožajo varnost tekmovalcev in tekmovanja. 
 
Državna prvenstva in mednarodna tekmovanja se morajo obvezno izvesti na predpisanih karate tatamijih. 
 

41. člen 
 
Tekmovanje v kontaktnih borbah za mlajše dečke, deklice, starejše dečke in deklice je omejen na 1,5 
minuto. 
 
Kadeti, kadetinje, mlajši mladinci, mlajše mladinke, mladinci in mladinke ter članice se borijo v kontaktnih 
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borbah, kjer je čas omejen na 2 minuti,  članom pa je borba omejena na 3 minute. 
 

42. člen 
 
Tekmovanje v disciplini Kata mora soditi najmanj 5 (pet) sodnikov na enem borišču, tekmovanje v 
kontaktnih borbah pa najmanj 6 (šest) eden je glavni, 4 (štirje) stranski sodniki in 1 (en) kontrolor borišča.  
 
To določilo ne velja za organiziranje mednarodnih tekmovanj v okviru in pod okriljem posameznih klubov. 
 

43. člen 
 
Brez prisotnosti zdravnika ali osebe usposobljene za nudenje prve pomoči, se tekmovanje v Kata prikazu 
Kyokushinkai form in Kumite kontaktnih borb ne more začeti niti nadaljevati, če je bilo prekinjeno. 
 

TEKMOVANJE in ZDRAVNIŠKO POTRDILO 
 

44. člen 
 
Pri dokončni prijavi morajo imeti tekmovalci poleg tekmovalne izkaznice pri sebi veljavno Zdravniško 
potrdilo (ne starejše od enega leta) ter potrdilo o plačani tekmovalni taksi. 
 
Tekmovalci ali odgovorna oseba kluba lahko tudi podpišejo Izjavo o nastopanju na lastno odgovornost. 
Zavarovanje športnikov na mednarodnih tekmovanjih, ki zastopajo reprezentanco opravi zveza oz. matični 
klub. 
 

45. člen 
 
Tehnični izvajalec tekmovanja mora zagotoviti službo prevoza za poškodovane tekmovalce. Po tekmovanju 
mora dežurni zdravnik oddati poročilo tekmovalni komisiji KKZS s specifikacijo poškodb in opažanj takoj ali 
najkasneje v roku treh dni. 
 
Tekmovalec, ki je bil izžreban, mora nastopiti. Od nastopa sme odstopiti le po odločitvi zdravnika ali svojega 
trenerja ali vodje ekipe oz. tekmovalca, kar pa je potrebno pisno obrazložiti. Odločitev zdravnika je polno 
veljavna in dokončna za vse tekmovalce in vodstvo tekmovanja. 
 
Če tekmovalec samovoljno zapusti tekmovanje, je disciplinsko odgovoren. Predlog za uvedbo 
disciplinskega postopka poda delegat tekmovanja. 
 

ŠPORTNA IN ZAŠČITNA OPREMA 
 

46. člen 
 
Tekmovalci lahko na kimoni nosijo reklamni napis sponzorja na hrbtni strani v velikosti (dolžina x širina) 30 
x 20 cm. Obvezna oprema tekmovalcev v kontaktnih borbah je: 
 
1.Disciplina:  KUMITE K.O.: 
- ščitnik za podkolenico z nartom – t.i. nogavica (od 8 – 13 let),  
- ščitnik za genitalije za moške (od 12 let naprej obvezna),  
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- ščitnik za prsa za ženske – ščitnik, ki ne pokriva trebuh (od 14 let naprej) 
- ščitnik za telo (od 8 – 15 let) 
- zaščitna čelada z vizirjem (od 8 – 13 let),  
- zaščitna čelada brez vizirja (od 14 – 20 let) 
- ščitnik za zobe (prozoren ali bel) (za vse starostne kategorije). 
 
2.Disciplina: FULL KARATE COMBAT: 
- ščitnik za podkolenico z nartom stopala – t.i. nogavica ali kombinacija iz pvc materiala (od 8 – 13 let),  
- ščitnik za podkolenico (od 14 let naprej), 
- ščitnik stopala z nartom (od 14 let naprej), 
- ščitnik za genitalije za moške (nad 12 let obvezna), 
- zaščitna čelada z vizirjem (od 8 – 13 let),  
- zaščitna čelada brez vizirja (od 14 – 20 let) 
- ščitnik za zobe (prozoren ali bel) (za vse starostne kategorije), 
- kontaktne rokavice 8 oz  (od 8 – 13 let) 
- kontaktne rokavice velikosti 10 oz (od 14 let naprej) 
 

47. člen 
 
Vsi tekmovalci v disciplini Kumite K.O. morajo v času borbe nositi predpisano Karate kimono bele barve, 
AKA rdeči pas, SHIRO beli pas.  
 
Vsi tekmovalci v disciplini Full Karate Combat pa morajo v času borbe nositi predpisano Karate kimono bele 
barve, AKA rdeči pas, AO modri pas.  
 

48. člen 
 
Vodja ekipe mora biti na tekmovanju obvezno v športni opremi v trenerki in športnih copatah. Vodja ekipe 
na tekmovanju ne sme opravljati drugih nalog v zvezi s tekmovanjem. 
 
Vodje ekip so dolžni s seboj prinesti za svoje tekmovalce v športnih borbah zadostno število rdečih in 
modrih oz. belih pasov ter predpisano zaščitno opremo za eno in drugo disciplino kontaktnega karateja. 
 
 

VII. PRITOŽBE 
 

49. člen 
 
Pritožbe in prijave lahko podajo le vodje ekip v pisni obliki in jih predajo delegatu tekmovanja ob vplačilu 
varščine najmanj trikratne  višine tekmovalne takse.  Če je pritožba upravičena, se varščina vrne, če ni, se 
varščina zadrži. 
 
Delegat tekme odloča o pritožbah, ki se nanašajo na sojenje, na spoštovanje sodniških pravil in o ostalih 
pritožbah takoj oz. izda sklep še pred končno razglasitvijo rezultatov oz. podelitvijo. 
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VIII. VODENJE DOKUMENTACIJE O TEKMOVANJU 
 

50. člen 
 
Tekmovalna komisija predpiše obliko in vsebino vseh zapisnikov, ki se uporabljajo na tekmovanjih, ki so v 
tekmovalnem koledarju KKZS. 
 
Na tekmovanjih KKZS se uporabljajo vsi zapisniki, ki jih predloži Tekmovalna komisija in sicer zapisniki za 
Kata posamezno, za kontaktne borbe posamezno za Kumite K.O. in Full Karate Combat, za delegata 
tekmovanja, zdravnika. 
 
Vsi zapisniki se pišejo v najmanj dveh izvodih. Poleg tega se vodi na tekmovanju še naslednja 
dokumentacija: 
 
- zapisnik o kontroli teže tekmovalcev 
- zapisnik o žrebanju ter ostali podatki, ki so pomembni za nemoten potek tekmovanja. 
 
Vsa dokumentacija mora biti po končanem tekmovanju izročena tekmovalni komisiji. 
 
V kolikor se na tekmovanjih uporablja spletna aplikacija za tekmovanja, za prijave, žreb, rezultate, zgoraj 
potrebnih dokumentov ni potrebno pisati, saj se sproti hranijo in beležijo na portalu in tam ostajajo vidni 
javnosti. 
 
 

IX. ORGANI NA TEKMOVANJU 
 

51. člen 
 
Vodstveni organi na tekmovanju so: 
- delegat tekmovanja, 
- tehnični vodja izvajalca tekmovanja, 
- vrhovni sodnik, 
- zdravnik in 
- odgovorna oseba za vzdrževanje reda na tekmovanju. 
 
Tekmovalna komisija organizira in izvede tekmovanje v sodelovanju z delegatom in tehničnim izvajalcem 
tekmovanja. 
 

52. člen 
 
Uradne osebe na tekmovanju so: 
- delegat zveze, 
- sodniki, 
- medicinsko osebje, 
- reditelji, 
- zapisnikarji,  
- časomerilci in kontrolorji. 
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Vse uradne osebe morajo imeti pisno pooblastilo (generalno) od zveze, razen časomerilcev ter njihovih 
kontrolorjev in zapisnikarjev, ki dobijo pooblastilo od samega izvajalca tekmovanja. Delegata tekmovanja 
določi Strokovni svet za vsako tekmovanje državnega nivoja. 
 

53. člen 
 
V primeru, da je tekmovanje neregularno oz. ne zadovoljuje kriterijem, ki jih zahteva ta pravilnik, je delegat 
dolžan tekmovanje prekiniti ali prepovedati njegovo izvajanje. Pri preverjanju pogojev oz. pripravljenosti 
tekmovalnega prostora, kot tudi ostalih situacij, ki imajo vpliv na potek tekmovanja, delegat sodeluje z 
vrhovnim sodnikom in pri svojih odločitvah upošteva tudi njegova mnenja. V primeru, da so te 
pomanjkljivosti oz,. odstopanja manjša, se lahko vodstveni organi tekmovanja dogovorijo z vodji ekip oz. 
tekmovalcev, da se tekmovanje kljub pomanjkljivostim izvede. 
 
Če konsenz ni dosežen, je odločitev vodstvenih organov tekmovanja dokončna. Poleg tega je delegat 
dolžan izvajati določbe tega pravilnika in drugih pravilnikov zveze, ki urejajo področje tekmovanj. Proti 
odgovornim osebam in morebitni krivdi izvajalca predlaga uvedbo disciplinskega postopka. 
 

DELEGAT TEKMOVANJA 
 

54. člen 
 
Delegat tekme kaznuje z denarno kaznijo vse prekrške in kršitve v zvezi s tekmovanjem, organizacijo, 
tekmovalce, ki so opredeljeni s tem pravilnikom. 
 

55. člen 
 
Delegat ima pravico, da opravi kontrolo pregleda dokumentacije za vse tekmovalce, ekipe in uradne osebe, 
ki so kršile določila tega pravilnika. Delegat je pooblaščen in dolžan, da s tekmovalnega prizorišča da 
odstraniti oz. izključiti tiste tekmovalce, trenerje ali vodje ekip kot tudi druge osebe, ki so udeležene na 
tekmovanju, ki ne izpolnjujejo pogojev in kriterijev določenih s tem pravilnikom. O svojih postopkih mora 
delegat v osmih dneh pismeno obvestiti disciplinsko komisijo. Poročilo s tekmovanja mora delegat 
predložiti Tekmovalni komisiji zveze v roku treh dni po tekmovanju. 
 

SODNIKI IN SOJENJE 
 

56. člen 
 
Na vseh uradnih tekmovanjih, ki so v programu zveze, se upoštevajo določbe sodniškega pravilnika KKZS, 
WUKF, WKB in drugih mednarodnih Kyokushinkai pravil, če ni s tem pravilnikom drugače določeno. 
 
Pravila sojenja na uradnih tekmovanjih (državna prvenstva) ne smejo biti v nasprotju s pravili KKZS in 
mednarodnimi WUKF in/ali WKB pravili.   

 
57. člen 

 
Vsi sodniki morajo imeti ustrezno licenco za tekoče leto. Sodniki v času tekmovanja ne smejo imeti 
neposrednih stikov s tekmovalci in trenerji, ki bi lahko vplivali na potek sojenja. Sodniška komisija je dolžna 
dostaviti spisek delegiranih sodnikov tekmovalni komisiji najmanj pet dni pred začetkom tekmovanja. 
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Delegirani sodniki so se dolžni javiti vrhovnemu sodniku najmanj 8 dni pred začetkom tekmovanja. 
 

58. člen 
 
Sodnik mora soditi brez predsodkov in klubske pripadnosti po svojih najboljših močeh, vestno in pošteno. 
S svojimi gestami ne sme negativno vplivati in grobo posegati v tekmovalčevo integriteto. 
 
Sodnik mora soditi po veljavnih mednarodnih sodniških pravilih in pravilih KKZS. 
 

59. člen 
 
Vsaka groba ali hujša kršitev sodnika ima lahko za posledico, da se sodniku prepove nadaljnje sojenje. 
 

60.člen 
 
Kršitelja se lahko denarno kaznuje, izreče pa se mu lahko tudi varstveni ukrep: 
- odvzem licence za določen čas do 1 leta; 
- prepove sojenje za določeno število uradnih tekmovanj (največ tri); 
 

61. člen 
 
Če pride zaradi hujših napak pri sojenju do incidenta ali hujše telesne poškodbe tekmovalca se zoper 
sodnika lahko uvede disciplinski postopek , če se ugotovi, da je s svojimi odločitvami, ki so bila v nasprotju 
s sodniškimi nacionalnimi in mednarodnimi pravili, načeli in Kyokushin kodeksom. 
 

62. člen 
 
Sodniki so se dolžni redno izobraževati in vsako leto potrjevati verifikacijo – licenco pred Tehnično komisijo. 
 
Sodniki so dolžni poznati Kyokushinkai forme s spiska  kat. Sodnik, ki ne zna in ne pozna teh form ne more 
soditi kat. 
 
Pravico sojenja kat imajo le sodniki, ki so pozitivno opravili izpit in imajo potrjeno poznavanje Kyokushinkai 
form iz Tokui seznama liste Kyokushinkai form. Pri opravljanju izpitov sodnikov pred komisijo morajo 
sodelovati tudi povabljeni strokovnjaki Kyokushin karate šol, asociacij, ki jih povabi k sodelovanju Tehnična 
komisija KKZS. 
 
Komisijo za preverjanje znanja sodnikov in kandidatov za sodnike tvorijo predsednik Sodniške komisije, 
predsednik Tehnične komisije in en član UO zveze. 
 
Delegat o kršitvah pismeno poroča  izvršnemu odboru KKZS in obvesti ostale članice KKZS. 
 
 

63. člen 
 
O pritožbi vodje ekipe kluba nad pristranskim sojenjem ali drugimi nepravilnostmi na samem tekmovanju 
odloča delegat tekmovanja. Delegat tekmovanja pravilno vloženo pritožbo temeljito pretehta in v posvetu 
z vrhovnim sodnikom odloči v prid vloženi pritožbi kluba ali pa jo kot neutemeljeno zavrne. 
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V primeru, da je sodnik grobo kršil mednarodna sodniška pravila  mora delegat tekmovanja, ko sprejme 
pritožbo takoj prekiniti tekmovanje in pozvati vse udeležene stranke o razjasnitvi odločitve sodnika. 
 
Odločitev sodnika v takem primeru ni dokončna. 
 
Njegova odločitev se lahko razveljavi, če se ugotovijo nepravilnosti.  
Vrhovni sodnik mora prisostvovati pri razjasnitvi podane pritožbe. 
 
Vrhovni sodnik mora na izglasovan sklep o razjasnitvi izvršiti razveljavitev sodnika tako, da pozove na 
borišče prisotne tekmovalce in vodje ekip in javno z razločno gesto po sodniških Kyokushin pravilih 
razveljavi odločitev sodnika ter vrne rezultat v prvotno stanje. 
 
Po dokončni odločitvi vrhovnega sodnika se tekmovanje lahko nadaljuje. 
 

64. člen 
 
Sodniki KKZS so se dolžni večkrat letno izobraževati in odzvati reprezentančnim pripravam. 
 
 

X. SVEČANE OTVORITVE TEKMOVANJ IN RAZGLASITVE ZMAGOVALCEV 
 

65. člen 
 
Na svečani otvoritvi tekmovanja morajo biti prisotni vsi prijavljeni tekmovalci bosi v predpisani športni 
opremi. V športno opremo sodi: kimono s pasom.   
 

66. člen 
 
Državno prvenstvo se začne z državno himno, izobešena pa mora biti tudi državna zastava. 
 
Tekmovalec ali ekipa, ki se udeleži podelitve priznanj nepravilno oblečena ali pride obuta, ne more prejeti 
priznanja, njegov klub pa se lahko kaznuje tudi z denarno kaznijo. 
 
 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 
 

67. člen 
 
Delegat tekmovanja odreja višino kazni za prekrške na tekmovanju, ki jih stori posameznik ali odgovorna 
oseba kluba. Z denarno kaznijo se kaznuje klub v višini od 100,00 € do 1.000,00 €, če njegov tekmovalec ali 
vodja ekipe ali druga oseba iz tega kluba krši določila tega pravilnika ali se kako drugače nedostojno vede, 
krši javni red in mir ali kako drugače ovira delo organov in drugega osebja na tekmovanju. 
 

68. člen 
 
Klub, ki ne poravna izrečene denarne kazni v roku 15 dni na transakcijski račun KKZS, ne more nastopiti na 
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naslednjem tekmovanju. Ravno tako, ne more klubski tekmovalec nastopiti za državno karate 
reprezentanco, če klub v roku ne poravna kazni. 
 

69. člen 
 
Denarna kazen za storjeni prekršek ne sme presegati zneska 1.000,00 €. 
 
 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

70. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so navedene v Statutu 
KKZS. Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga na svoji seji  sprejme UO zveze. 
 
 

PREDSEDNIK  KKZS 
         Jurij Orač 

Sevnica, 28.12.2019 


