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Na podlagi 20. člena Statuta Kyokushinkai karate zveze Slovenije je Upravni odbor na svoji seji dne 10.10.2018 
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I. SPLOŠNO 
 

Full Karate Combat je ena izmed dveh borbenih disciplin kontaktnega karateja Kyokushinkai karate 
zveze Slovenije (v nadaljevanju: KKZS ali zveze), kjer je namen tekmovalca, da premaga nasprotnika s 
polno močjo z uporabo različnih dovoljenih ročnih in nožnih udarcev, metanja in udarjanja na tleh. 
Pravila Full Karate Combat za starostno kategorijo od 8 do 15 let se dovoljuje le pol kontakt,  za 
starostno kategorijo nad 16 let, pa je polni “full” kontakt obvezen. Udarci z roko in nogo morajo biti 
zadani v dovoljen cilj z osredotočenjem, hitrostjo in odločnostjo zadati dober kontakt. Udarci so 
dovoljeni v prednji in stranski del glave, prednji, stranski in zadnji del telesa (nad pasom), po stegnenici 
noge s sprednje in notranje strani (nad kolenom), metanje in čiščenje nasprotnika. Borba se odvija na 
tatami blazinah. Glavni sodnik je odgovoren za varnost tekmovalcev ter spoštovanje pravil, točkovni 
(stranski) sodnik šteje dovoljene tehnike (čiste izvedene udarce z roko in nogo) in jih beleži s posebno 
števčno napravo – kliker, po končani borbi pa se rezultat točkovnega (stranskega) sodnika zabeleži v 
točkovalno listo. 
 
 

II. STAROSTNE IN TEŽNOSTNE KATEGORIJE 
 
Starostne in težnostne kategorije so v skladu s sprejetim Tekmovalnim pravilnikom Kyokushinkai karate 
zveze Slovenije in mednarodnimi pravili W.U.K.F., E.F.K.O. in I.B.K.. V absolutni kategoriji tekmujejo 
tekmovalci ne glede na telesno težo posameznika. Težnostne in starostne kategorije so naslednje: 
 
DEČKI    8 in 9 let   DEKLICE     8 in 9 let 
-25 kg      -30 kg 
-30 kg     -35 kg 
+30 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   
 
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   
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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     +60 kg 
-80 kg        
-85 kg   
-90 kg 
+90 kg 
 
ČLANI 21 do 39 let   ČLANICE 21 do 39 let 
-70 kg     -60 kg 
-75 kg     -65 kg 
-80 kg     +65 kg   
-85 kg      
-90 kg 
+90 kg 
Open   
 
VETERANI 40 do 50 let  VETERANKE 40 do 50 let 
-70 kg     -70 kg 
-80 kg     +70 kg    
-90 kg      
+90 kg      
 
 

III. DOVOLJENA ČIŠČENJA 
 
Dovoljeno je čiščenje z nogo (od stopala do kolena), od zunaj navznoter ter obratno, da se spravi iz 
ravnotežja nasprotnika ali, da se spravi nasprotnika na tatami v ležeč položaj s katerim od dovoljenih 
metov preko bokov.   
 

IV. DOVOLJENI UDARCI  
 

Ročne tehnike Nožne tehnike 

udarec s pestjo od spodaj navzgor – Ura Age 
Tsuki  

Direktna brca – Mae Geri  

udarec s hrbtno stranjo pesti – Uraken Uchi Direktna brca z obratom nazaj – Ushiro Geri 

udarec s pestjo naravnost – Oi Tsuki in Gyako 
Tsuki  

Pol krožna brca s strani – Mawashi Geri 

Polkrožni udarec s pestjo – Mawashi Tsuki  Krožna brca – Ushiro Mawashi Geri 

 Brca od zgoraj navzdol s peto – Age Kakato Geri 

 Zavita brca z nartom stopala – Uchi Haisoku Geri 

 Stranska brca – Yoko Geri 
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 Polkrožna brca z notranjim delom stopala - Ura 
Mawashi Geri 

 Brce v skoku – Tobi Geri 

 
 
 

V. ZAŠČITNA OPREMA  
 

Zaščitna oprema se deli samo na obvezno opremo  brez katere nastopajoči ne more in ne sme vstopiti 
na borišče.  

 
5.1. STAROSTNA KATEGORIJA  od 8 – 13 let 

       Obvezno zaščitno opremo sestavlja:  

- ščitnik za podkolenico z nartom (zaščitni copat) ali ločen za podkolenico in nart stopala,,  

- ščitnik za genitalije,  

- ščitnik za zobe (prozoren ali bel) 

- zaščitna čelada z vizirjem. 

- Kontaktne rokavice 8 oz  

- Beli karate kimono s pasom (obi) 
 

5.2. STAROSTNA KATEGORIJA od 14 – 20 let 
       Obvezno zaščitno opremo sestavlja:  

- Ščitnik za podkolenico  

- ščitnik za stopalo in nart,  

- ščitnik za genitalije (moški),  

- ščitnik za prsa (ženske – ščitnik, ki ne pokriva trebuh) 

- kontaktne rokavice 10 oz  

- zaščitna čelada, odprta spredaj 

- ščitnik za zobe (prozoren ali bel) 

- bandažni trak za pesti  

- Beli Karate kimono s pasom (obi) 
 

5.3. STAROSTNA KATEGORIJA od 21 – 39 let 
       Obvezno zaščitno opremo sestavlja:  

- ščitnik za podkolenico  

- ščitnik za stopalo in nart,  

- ščitnik za genitalije (moški),  

- ščitnik za prsa (ženske – ščitnik, ki ne pokriva trebuh) 

- kontaktne rokavice 10 oz 

- ščitnik za zobe (prozoren) 

- bandažni trak za pesti (v primeru uporabe rokavic 10 oz) 

- Beli Karate kimono s pasom (obi) 
*Zaščitna čelada je priporočljiva ni pa obvezna 

 
 

VI. STANDARD ZAŠČITNE OPREME   
 

6.1. ČELADA Z VIZIRJEM 

- Mora biti takšna, da nastopajočemu ne zmanjšuje vidljivost, da ni zmanjšano vidno polje 

- Barva čelade (za AKA rdeča in/ali za AO modra) čelada je lahko tudi bele barve z vizirjem 
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6.2. ČELADA 

- Mora biti takšna, da nastopajočemu ne zmanjšuje vidljivost, da ni zmanjšano vidno polje 

- Barva čelade (za AKA rdeča in/ali za AO modra, lahko je tudi bela če ju uporabljata oba 
tekmovalca) 

-   
 
 
 
 
 
 

6.3. KONTAKTNE ROKAVICE  

- Rokavice za light – pol kontakt velikosti 8 oz z zapenjanjem z ježkom na zapestju (8 – 13 let) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Rokavice velikosti 10 oz z zapenjanjem z ježkom na zapestju, obvezna uporaba bandažnih 
trakov  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4. ŠČITNIK ZA GENITALIJE ZA MOŠKE 

- Ščitnik, ki ne ovira nastopajočega v gibanju in izvajanju tehnike,  
Nosi se ga pod kimono.  
 
 
 
 

 
 

6.5. ŠČITNIK ZA GOLEN IN ŠČITNIK ZA NART STOPALA (8 – 13 let) 

- Ščitnik, ki ne ovira nastopajočega v gibanju ali izvajanju tehnike 

- Ščitnik mora pokrivati podkolenico in zgornji del stopala (nart) vključno s peto. 
                Uporablja oz. nosi se jih izključno pod kimono. 
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6.6. ŠČITNIK ZA GOLEN IN ŠČITNIK ZA NART STOPALA (14 – 39 let) 

-  Ščitnik, ki ne ovira nastopajočega v gibanju ali izvajanju tehnike 

-  Ščitnik mora pokrivati podkolenico in zgornji del stopala (nart) vključno s peto. 
                 Uporablja ščitnika za podkolenico se nosi in uporablja med borbo izključno pod kimono. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7. ŠČITNIK ZA PRSA ZA ŽENSKE 

- Ščitnik, ki ne ovira nastopajoče v gibanju in izvajanju tehnike  

- Ščitnik, ki ščiti samo prsa, ne trupa 
              Dovoljeno ga je nositi izključno pod kimono.  
 
 
 
 
 
 
 

6.8. ŠČITNIK ZA ZOBE 

- Ščitnik, ki ne ovira nastopajočega med borbo in lepo tesni zgornje zobovje.  

- Lahko se uporablja tudi ščitnik za spodnje in zgornje zobovje 

- Ščitnik za zobe je lahko bele ali prozorne barve. Druge barve niso dovoljene. 

- Ščitnik za zobe morajo uporabljati vsi nastopajoči, vključni z najmaljšimi tekmovalci, ki 
uporabljajo čelado z vizirjem. 

 
 
 
 
 
 

VII. DOVOLJENE IN PREPOVEDANE TEHNIKE  
 

7.1. STAROSTNA KATEGORIJA od  8 – 15 let – POL KONTAKT 
 

7.1.1. DOVOLJENE TEHNIKE  
 

7.1.2. Z roko v telo in v glavo spredaj in s strani:  

- dovoljene so vse tehnike s pol moči  s pol kontaktom s prednjim delom udarne površine 
rokavice (označena udarna površina) razen s komolcem NE 
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7.1.3. Z nogo v telo (spredaj in s strani):  

- dovoljene so vse tehnike s pol moči vključno s tehnikami iz obrata in skoka (z udarno 
površino »copat« ščitnikov za noge z nartom); 
 

7.1.4. Z nogo v glavo:  

- dovoljene so vse nožne tehnike s pol kontaktom v čelado, razen s kolenom NE 
 

7.1.5. Z nogo po nogah:    

- dovoljeni so nožni udarci s pol kontakta po nogah nad predelom kolena z zunanje in/ ali 
notranje strani: Mawashi Geri Gedan. 

 
Nasprotnika je dovoljeno rušiti, čistiti,… na tleh pa je nasprotnika dovoljeno udarjati s pol 
moči udarca z roko Tsuki Chudan – izključno v telo. Nasprotnik mora ob izvajanju udarcev 
stati na obeh nogah, stopali morata biti istočasno na tatami blazinah.  

 
7.1.6. PREPOVEDANE TEHNIKE  

Generalno prepovedane tehnike so vsi udarci z roko v vrat in zadnji del glave, udarci v genitalije 
in v hrbet ter udarjanje nasprotnika po sodnikovi prekinitvi borbe, kot tudi vlečenje, grabljenje, 
rokoborba, držanje in nevarno metanje nasprotnika preko glave.  
 

7.1.7. Z roko v telo in glavo:  

- niso dovoljeni udarci v hrbet, razen če se nasprotnik obrne ravno v času, ko je napadalec že 
izvedel udarec; niso dovoljeni udarci v zadnji predel glave, zatilje; 
 

7.1.8. Z nogo v telo: 

- niso dovoljeni udarci v hrbet, razen če se nasprotnik obrne ravno v času, ko je napadalec že 
izvedel udarec; 
 

7.1.9. Z nogo v glavo: 

- niso dovoljeni udarci s polnim kontaktom dovoljenim tehnikam oz. dovoljenim tehnikam, ki 
so namenjene v zadnji del glave, 

- niso dovoljene tehnike usmerjene proti vratu nasprotnika. 
 

7.1.10. Z nogo po nogah:  

- po nogah pod nivojem kolena in v sam predel kolena ni dovoljen noben udarec;  
 

7.2. STAROSTNA KATEGORIJA od 16 - 39 let – POLNI »FULLCONTACT« KONTAKT (obvezen) 
 

7.2.1. DOVOLJENE TEHNIKE 
 

7.2.2. Z roko v telo, roko, ramo in glavo: 

- dovoljene so vse ročne tehnike s polno močjo oz. s polnim kontaktom udarne površine 
rokavice, razen s komolcem NE 
 

7.2.3. Z nogo v telo:  

- dovoljene so vse nožne tehnike s polno močjo, polnim kontaktom vključno s tehnikami iz 
obrata in v skoku 
 

7.2.4. Z nogo v glavo:  

- dovoljene so vse nožne tehnike kot tudi navedene tehnike izvedene iz obrata in v skoku (Tobi) 
s polnim kontaktom v prednji ali stranski del glave  
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7.2.5. Z nogo po nogah:  

- dovoljeni so udarci z nogo po nogah nasprotnika s polnim kontaktom (Gedan Mawashi Geri 
oz. Low kick) nad kolenom in 

- dovoljeno je ''čiščenje'' nasprotnika, metanje preko bokov.  
 
7.2.6. PREPOVEDANE TEHNIKE 

Generalno prepovedane tehnike so udarci z roko (rokavicami) v vrat in zadnji del glave, udarci 
v genitalije ter udarjanje nasprotnika po sodnikovem znaku za prekinitev borbe, kot tudi 
odrivanje, vlečenje, držanje in nevarno metanje nasprotnika preko glave (Tomoe nage). 
Prepovedane so udarci s komolcem in kolenom; 

 
7.2.7. Z roko v hrbet:  

- razen, če se nasprotnik tako postavi v obrambni položaj, ko je že izveden udarec  
 

7.2.8. Z nogo v glavo: 

- niso dovoljeni udarci s polnim kontaktom nedovoljenih tehnik in v zadnji del glave 
 

7.2.9. Z nogo v telo: 

- Vse tehnike s kolenom– Hiza Geri Chudan NISO dovoljene   
 

7.2.10. Z nogo po nogah:  

- Po nogah pod nivojem kolena in v sam predel kolena ni dovolj*ena nobena brca; 
 

7.3. SPLOŠNO PREPOVEDANO 
 
Splošno prepovedan je: 

- Napad na vrat, genitalije, sklepe, dimlje, in na  zadnji del gave ali vratu; 

- Napad s kolenom, komolcem 

- Bežanje, padanje, nameren klinč, rokoborba in udarjanje pod pasom; 

- Napad na nasprotnika, ko je ta zunaj borišča; 

- Zapuščanje borišča brez dovoljenja; 

- Nadaljevanje po komandi stop - Yame ali ko je bil dan znak za konec borbe; 
 

7.3.1.  Akcije, ki se smatrajo kot prekrški: 
- udarjanje pod pas in udarjanje s komolci 
- udarjanje z glavo, rameni, podlaktijo in komolci, davljenje nasprotnika,  
- udarjanje z notranjo stranjo rokavice zapestja, 
- udarjanje s komolcem, kolenom, 
- udarjanje v nasprotnikov hrbet,  
- udarjanje v zatilje glave, 
- rokoborba ali brezborbenost, 
- držanje nasprotnikove roke ali polaganje roke pod roko nasprotnika, 
- nenadno spuščanje glave pod pas nasprotnika na način, ki bi lahko bil nevaren v 

nadaljevanju borbe, 
- uporaba igranih načinov za pasivno obrambo ali padanje na tla namenoma, da bi se 

izmaknil udarcu, 
- uporaba žalitev in agresivnega jezika med borbo, 
- zavračanje umika po ukazu YAME (stop), 
- poskus udarca v nasprotnika takoj po ukazu YAME (stop) in pred umikom, 
- napad ali žalitev glavnega sodnika pred, med ali po koncu borbe, 
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VIII. TOČKOVANJE  
 

Ob točkovanju je potrebno upoštevati naslednja pravila: 
 

8.1. UDARCI 
 

Med borbo bo linijski – stranski sodnik beležil točke vsakega tekmovalca, glede na število 
tehnično nadzorovanih udarcev, ki jih je vsak prejel. Za štetje udarcev s pestjo ali nogo, ta ne 
sme biti blokiran, deloma odklonjen ali zaustavljen. Vrednost zabeleženih udarcev v borbi bo 
prešteta na koncu borbe in dodeljena boljšemu tekmovalcu, glede na njegovo stopnjo premoči. 
Udarci, ki jih zada tekmovalec se ne bodo šteli: 

- če so v nasprotju s pravili, 

- če so zadani v roko, 

- če so šibki in ne prihajajo z nogo, telesom ali ramenom; 
 

8.2. PRESTOPKI 
 

Med borbo sodnik ne more kaznovati vsak prestopek, ki ga vidi ne glede ali ga je glavni sodnik 
zaznal ali ne. Sodnik mora nakazati glavnemu sodniku prestopek. Če glavni sodnik poda uradno 
opozorilo enemu izmed tekmovalcev, mora sodnik to zabeležiti z znakom W v stolpec napak 
na točkovalnem listu, toda to ne pomeni minus točke tekmovalcu. Ko sodnik odloči, da bo dal 
minus točko tekmovalcu, bo označil -1 v ustrezen stolpec poleg točk tekmovalca, ki je prejel 
opozorilo, in potrdil, da je odvzel točko vstran od končnega rezultata 

 
8.3. DODELJEVANJE TOČK 

 
Točke se dodeljujejo med borbo. Na koncu bo zmagovalec tisti, ki bo dosegel večje število zmag 
točkovnih oz. linijskih sodnikov, glede na seštevek točk. Ena dodatna točka se lahko doda za 
KO ali KD, če je ta tekmovalec tudi dominiral. Če tekmovalec namenoma izpljune ščitnik za 
zobe, mora glavni sodnik takoj zaustaviti borbo in mu šteti kot knock down. 

 
8.4. TOČKOVANJE TEHNIK  

  

UDAREC z ROKO : Število točk: 

V glavo 1 

V telo 1 

BRCA z NOGO: Število točk: 

po nogi 1 

V telo 2 

V glavo 3 

TOBI GERI tehnike: Število točk: 

v glavo in telo 3 

KOMBINACIJE: Število točk: 

Čiščenje in metanje nasprotnika 1 

Udarjanje nasprotnika na tleh 3 

 

Nožne in ročne tehnike je potrebno enako uporabljati skozi ves čas borbe. Nožne in ročne 
tehnike so priznane samo, kadar so bili čisti udarci izvedeni s silo v nasprotnika.   
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Vse tehnike je potrebno uporabljati s polno močjo, razen v kategoriji 8 – 15 let, kjer tekmovalci 
izvajajo tehnike samo s pol kontakta. Tehnika, ki je deloma odmaknjena ali blokirana ali se 
samo dotakne, oplazi ali potisne nasprotnika se NE točkuje. 

 
8.4.1. Točke 

Za vse dovoljene tehnike (udarci z roko, nogo in metanje), čisto zadete v dovoljene cilje s 
hitrostjo, osredotočenostjo, v ravnovesju, z močjo, bo linijski stranski sodnik zabeležil s 
klikerjem. Na koncu borbe bo preveril števčno stanje na klikerju in posredoval glavnemu 
sodniku rezultat izzida borbe - ocene.  

 
Na koncu borbe bo glavni sodnik zbral vse ocene linijskih stranskih sodnikov in imenoval 
zmagovalca, ki je dosegel večje število točkovnih zmag s strani linijskih, stranskih sodnikov. 
Tekmovalcu, ki je dosegel več točk bo pripisal zmago in mu dodelil oceno 1, slabšemu 
tekmovalcu pa 0. Odločitev treh (3) linijskih stranskih sodnikov o zmagovalcu: (primeri) 

 

- 3 sodniki za rdečega – zmaga rdeči = 3:0 

- 2 sodnika za rdečega, 1 sodnik za modrega zmaga rdečega = 2:1 

- 1 sodnik za rdečega, 2 za modrega – zmaga modrega = 1:2 
- 1 sodnik za rdečega, 1 sodnik za modrega, 1 sodnik = neodločeno   

V primeru, da je rezultat neodločen, glavni sodnik razglasi neodločen rezultat in hkrati zahteva 
od stranskih sodnikov izjasnitev – HANTEI, ki z gesto obeh prekrižanih rok – HIKIWAKE 
pokažejo, da ni zmagovalca. Glavni sodnik pa nato z odločno gesto odredi podaljšek borbe – 
ENCHOSEN; V podaljšku borbe se brišejo vse predhodne točke in kazni. 

 
Zmagovalec/ka je tekmovalec/ka, ki premaga nasprotnika predčasno s Knock downom ali 
Knock out tehniko, ali, ki po izteku borbe zbere maksimalno število zmag točkovnih stranskih 
sodnikov (counter). V primeru izenačenega rezultata še po preteku podaljška, glavni sodnik 
odloči o zmagi tekmovalca na podlagi naslednjih kriterijev:  

o popolna kontrola nad borbo, dominantnost, 
o večja agresivnost, večja moč, presing nad nasprotnikom, 
o večja izražena moč udarcev, prisotna svežina, 
o več zadanih udarcev z nogo, boljša borilna tehnika,  
o osredotočenost napada in boljša obramba;  

 

IX.  SANKCIONIRANJE 
 

9.1. SANKCIONIRANJE TEKMOVALCA 
 

9.1.1. Kazni zaradi kršitev pravil - HANZAI 
Opozorila zaradi kršitve pravil bodo izrečena v času trajanja borbe: 
1. prekršek – interno opozorilo glavnega sodnika – HANZAI 
2. prekršek – uradno opozorilo glavnega sodnika – CHUI  
3. prekršek – zadnje uradno opozorilo glavnega sodnika – HANSOKU CHUI  
4. prekršek – glavni sodnik tekmovalcu izreče kazen – HANSOKU / DISKVALIFIKACIJA 
 

9.1.2. Kazni zaradi izhodov iz borišča - JOGAI 
Opozorila zaradi izhodov iz borišča bodo izrečena v času trajanja borbe: 
1. izhod – interno opozorilo glavnega sodnika = JOGAI 
2. izhod - uradno opozorilo glavnega sodnika = CHUI 
3. izhod – zadnje uradno opozorilo glavnega sodnika = HANSOKU CHUI 
4. Izhod – glavni sodnik tekmovalcu izreče kazen = HANSOKU / DISKVALIFIKACIJA 
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9.1.3. Kriteriji za  sankcioniranje prekrškov – HANZAI: 

- nečisti način borbe, 
- nenehno objemanje nasprotnika, 
- nenehno udarjanje v prepovedane dele telesa in okončine, obračanje hrbta, 
- izmikanje borbi,  
- prepovedane tehnike, 
- neupoštevanje sodnika,  
- kakršnakoli druga kršitev pravil. 

 
9.2. SANKCIONIRANJE TRENERJA 

 
9.2.1. Opomin trenerju na borišču  

 V primerih neprimernega vedenja in obnašanja naperjeno proti sodniku, nasprotniku, osebju v 
organizaciji prireditve ali občinstva;  

 
9.2.2.  Izključitev trenerja z borišča / odstranitev z borišča  

Nereagiranje na opomin glavnega sodnika, trener odide med gledalce, zamenja ga lahko drug 
nov trener, tekmovalec pa nadaljuje z borbo. 

 

X. TRAJANJE BORBE  
 

Časomerilec mora z udarcem na gong, sireno ali z zvoncem  objaviti »15 sekund do konca 
borbe« in »iztek časa«. Zvočni signal »iztek časa« označuje tudi konec borbe. 
 

10.1. Starostna kategorija 8 – 13 let:  
Borba traja max 1,5 min. V primeru neodločenega rezultata se izvede podaljšek, ki lahko 
traja max  30 sek. 

 
10.2. Starostna kategorija 14 – 20 let:  

Borba traja max 2 min. 
V primeru neodločenega rezultata se izvede podaljšek, ki lahko traja max 1 min. 

 
10.3. Starostna kategorija 21 – 39 let:  

Borba traja max 3 min. 
V primeru neodločenega rezultata se izvede podaljšek, ki lahko traja max 1 min 30 sek. 
 

 

XI.  DVORANA, TRIBUNE, BORIŠČE in OPREMA 
 

11.1. DVORANA 
 

Velikost dvorane mora odgovarjati varnostnim in organizacijskim pogojem za izvedbo 
tekmovanja. Pod varnostnim in organizacijskim pogojem se smatra dvorana, ki je dovolj 
prostorna, zračna, pretočna in dobro osvetljena ter tehnično brezhibna z možnostjo neovirane 
evakuacije vseh obiskovalcev in nastopajočih:   

 
- gledalci se morajo obvezno nahajati na prostoru za občinstvo na tribunah dvorane; 
- mesto postavitve borišča mora biti postavljeno na zadostni razdalji, da ne pride do poškodb 

nastopajočih v borbi; 
- potrebno je ustrezno zavarovati prostor za pripravo tekmovalcev; 
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- zagotoviti prostor za zapisnikarsko mizo za vsako borišče posebej, zagotoviti zadostno število 
stolov; 

- zagotoviti prostor za oglasno desko; 
- zagotoviti zmagovalne stopničke za podeljevanje nagrad; 
- zagotoviti zdravnika, medicinsko osebje; 
- zagotoviti zadostno število čistilcev in rediteljev; 

 
11.2. TRIBUNE 

 
Tribune so: 

- prostor v dvorani obvezno fizično ločene od borišča v katerem se nahajajo izključno gledalci, 
obiskovalci; 

- izven tega prostora se lahko nahajajo le tekmovalci, sodniki in osebe z akreditacijo,  
- organizator je dolžan organizirati ustrezno rediteljsko službo v skladu s Zakonom in jo 

pravočasno prijavi na pristojni Policijski postaji 
 

11.3. BORIŠČE in OPREMA 
 

11.3.1. Tatami blazine 
Na razpolago mora biti naslednja oprema: 

- Tatami borišče, nacionalna standardna max dimenzija je 7 x 7 m,  
- za starostne kategorije 8 – 13 let se lahko uporablja borišče velikosti 6 x 6 m; 
- prazen prostor okoli tatamijev je min 2 m; 

 
11.3.2. Zapisnikarska miza 

- za vsako borišče po ena; 
- nahaja se nasproti glavnemu sodniku; 
- potrebne so štiri (4) osebe: 

- glavni zapisnikar, 
- spiker – pomožni zapisnikar, 
- časomerilec in 
- tolkalec na gong. 

Od opreme potrebujemo:  
- žrebno listo, 
- točkovni list, 
- zapisnik, 
- gong, 
- vrečica, 
- štoperica; 

 
11.3.3. Pomožna miza 

- miza za zdravnika in snemalca; 
- nahaja se v bližini borišča od koder je možen hiter in nemoten prihod zdravnika do borišča in 

poškodovanega;  
- miza za medalje, pokale, priznanja; 
- mize za organizacijski odbor; 

 
11.3.4. Prostor za pripravo tekmovalca 

- prostor mora biti dovolj velik ter ustrezen za pripravo in snemanje zaščitne opreme večjega 
števila nastopajočih v istem časovnem obdobju; 
 

11.3.5.  Prostor za oglasno tablo s žrebom 
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Oglasna tabla: 
- mesto za vidno postavljene žrebne liste ali wi-fi dostop do spletne aplikacije; 

 
 
 
 

XII.  OSEBE IN OSTALI UDELEŽENCI TEKMOVANJA 
 

12.1. TEKMOVALEC  
 
Standard 
- tekmovalec lahko nastopi samo v kategoriji v kateri je prijavljen; 
-  če nastopi v kateri nima pravice nastopa (ni bil prijavljen, prekoračena telesna teža, idr) bo 

diskvalificiran s tekmovanja; 
 
Izgled 
- nastop je dovoljen v čisti in urejeni beli karate kimoni z ustreznim modrim ali rdečim pasom; 
 

12.2. TRENER IN VODJA EKIPE 
 
Standard 
- minimalno ena polnoletna oseba ali več glede na število nastopajočih tekmovalcev;  
- vse osebe morajo biti akreditirane; 
- za tekmovalcem ob borišču lahko stoji le eden trener ali vodja ekipe; 
 
Izgled 

 športna obleka (klubska trenerka, majica in športni copati)  
 
Dolžnosti in obnašanje  
- tako s prihodom kot v času celotnega tekmovanja se mora obnašati kulturno, športno in 

civilizirano ter je odgovoren organizatorju tekmovanja; 
- posluša zahteve in odločitve odgovornih oseb ki se nanašajo na vse tekmovalce in na vse 

udeležence (splošna pravila obnašanja, kodeks, postavitev ekip itd.); 
- na vidnem mestu mora nositi akreditacijo; 
- pospremi tekmovalca do borišča;  
- ne stopa v borišče; 
- predajo borbe za svojega tekmovalca zahteva preko zapisnikarske mize ali urgentno z 

metanjem brisače v borišče; 
 

12.3. SODNIKI 
 
Standard 
- skupno najmanj 3 (trije) linijski stranski sodniki ob borišču; 
- poleg tega je na samem borišču prisoten še 1 glavni sodnik in sodnik kontrolor ob 

zapisnikarski mizi;  
 
Izgled 
- temno sive /ali črne hlače / črna polo majica z oznakami in napisom KKZS; 
 
Dolžnosti in pravice  
- Glavni sodnik: 

- vodi borbo, 
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- upošteva sugestije in odločitve linijskih / stranskih sodnikov, 
- razglasi zmagovalca skladno z doseženim rezultatom; 

V kolikor pride do tehtanja vodi tekmovanje do tehtanja. 
 

- Linijski / stranski sodniki: 
- Rokovanje s števcem – klikerjem, beleženje čistih udarcev, s piščalko lahko opozori 
glavnega sodnika na nepravilnosti med borbo; Ko zazna nepravilnost se med borbo vstane 
in z dvigom roke opozori glavnega sodnika. Glavni sodnik prekine borbo in pozove stranskega 
sodnika za razjasnitev. 
 

12.4.  ZAPISNIKAR 
 
Standard 

 po en glavni zapisnikar za zapisnikarsko mizo; 
 
Izgled / videz 
- dolge športne hlače, srajca ali majica; 
 
Dolžnosti in obnašanje  
- spremlja odločitve glavnega sodnika;  
- vpisuje rezultate v liste in vodi zapisnik celotnega tekmovanja (število točk, podaljške, 

tehtanje, ugovore, pritožbeni postopek, izključitve…); 
- lahko prekine borbo: 

- v kolikor opazi ali ugotovi kakšne nepravilnosti vezane za borbo tehnične narave, kot 
tudi kadar je napačen tekmovalec na borišču in podobno ali po navodilu predsednika 
sodniške komisije; 

- prekinitev borbe izvrši z udarcem po gongu ali metanjem vrečkice na borišče;  
 

12.5. SPIKER 
 
Standard 
- po en za zapisnikarsko mizo; 

 
Izgled 
- dolge hlače, srajca ali majica; 
 
Dolžnosti in obnašanje 
- napoveduje borbe in objavlja rezultate (v kolikor se tekmovalne liste nahajajo za 

zapisnikarsko mizo); 
 

12.6. ČASOMERILEC 
 
Standard 
- po en časomerilec za zapisnikarsko mizo;   
 
Izgled 
- dolge hlače, srajca ali majica;  
 
Dolžnosti in obnašanje 
- meri čas borbe in označuje njen konec; 
- merjenje začne na znak sodnika za začetek borbe;  
- konec borbe označi z udarcem po gongu in metanjem vrečkice na borišče; 
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- zadolžen za: 
- uro, 
- gong in 
- vrečkico; 
 

12.7.  KURIR 
 

Standard 
- po en kurir za zapisnikarsko mizo;  
 
Izgled 
- dolge hlače, srajca ali majica;  
 
Dolžnosti in obnašanje 
- ažurira oglasno desko; 

 
12.8. PRITOŽBENI ORGAN  
 
Pritožbeni organ je: 
- sestavljen od sodnikov ki so sodili sporno borbo ter zapisnikar; 
- ima skupaj 3 člane v kategoriji  
- glavni sodnik, ki predseduje komisiji tudi odloči o pritožbi;   
- sestane se ko je vložena pritožba na nepravilnosti med borbo ali neposredno po borbi, na 

zahtevo trenerja ali vodje ekipe;  
- zapisnikar skliče pritožbeni organ; 
- na odločitev sodnika lahko trenerja vložita pritožbo samo v primeru kršitve tekmovalnih pravil.  

 

XIII.  SODNIŠKI ZBOR 
 

Sodniški zbor se formira neposredno pred začetkom tekmovanja in je najvišji organ odločanja na 
enem tekmovanju. Telo komisije sestavljajo delegirani sodniki, ki sodijo na tem tekmovanju. 
Sodniškemu zboru predseduje Vrhovni ali glavni sodnik izbran s strani Sodniške komisije zveze, 
sestane pa se v kolikor je prišlo do kršitve tekmovalnega pravilnika in pravil. 

 

XIV.  SESTAVA TEKMOVANJA IN ŽREBANJE  
 

14.1. SESTAVA TEKMOVANJA 
 
Vsa tekmovanja po kategorijah se izvedejo po pokalnem sistemu na izpadanje brez repesažev;  

 
14.2. ŽREBANJE 

 
Žreb se opravi po pridobitvi vseh prijav za tekmovanje, najkasneje dan pred tekmovanjem ali tik 
pred začetkom tekme. 

 
 
 

14.3. PRIJAVE ZA TEKMOVANJE 
 

14.3.1. Poziv in prijava za tekmovanje 
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- čas dospetja poziva za tekmovanje je najmanj 21 dni pred tekmo  bodisi po navadni pošti, po 
elektronskem mediju z objavo propozicij, časovnice, kategorij in programa tekme na spletu; 

- prijavo za tekmovanje je potrebno opraviti preko ustreznega spletnega portala z izpolnitvijo 
potrebnih podatkov o udeležencih do roka, ki je naveden v samem razpisu in na omenjenem 
portalu;  
 

14.3.2. Prijavni list / Odprtje računa – registracija kluba 
 Prijavni list oz. odprtje računa za registracijo kluba mora vsebovati:  

- naziv kluba, ki sodeluje na tekmovanju, 
- ime in priimek tekmovalca, 
- spol, datum rojstva, kyu ali Dan stopnjo,  
- določitev ustrezne discipline, kategorije in telesno težo v kateri bo nastopil. 

 
Poleg tekmovalcev je potrebno prijaviti še sodnike, ki bodo sodili na tekmovanju, po enega 
trenerja ali vodjo za - vsakih 5 tekmovalcev zaradi akreditacije. Prijave teh oseb se izvrši 
neposredno preko elektronske pošte na e-naslov organizatorja. 

 
14.4.   AKREDITACIJE 
  

Akreditacije so za : 
-  vse osebe, ki pridejo na tekmovanje v spremstvu tekmovalcev (trenerji, voditelji in ostali) in se 

bodo zadrževali na prireditvenem prostoru,  so dolžni v času tekmovanja nositi vidno 
akreditacijo; 

-  število potrebnih akreditacij izdaja organizator za vsak klub ali ekipo, ki nastopa na tekmovanju, 
toda v skladu s podatki iz poslane in prejete prijave za tekmovanje; 

 
14.5. KOTIZACIJA – TEKMOVALNA TAKSA 

 
Kotizacija za tekmovanje oz. tekmovalna taksa se plača ob potrditvi prijav pred začetkom 
tekmovanja v gotovini ali tri dni pred tekmovanjem na poslovni račun organizatorja, ki je 
naveden v razpisu. V obeh primerih mora organizator, ki je prejel sredstva plačniku izdati utrezen 
račun oz. blagajniški prejemek v primeru plačila v gotovini. 
 

14.6. PRIHOD NA TEKMOVANJE 
 

Zaradi pravočasnosti začetka tekmovanja in končnih korekcij žreba, so vodje ekip in tekmovalci  
dolžni priti pravočasno na prizorišče, po predlaganem urniku programa organizatorja. 

 

XV.  TEHTANJE 
 

Na prvenstvih nacionalnega in mednarodnega nivoja je potrebno spoštovati naslednja pravila: 
 
15.1. DRŽAVNO PRVENSTVO IN MEDNARODNA TEKMOVANJA 

 
- Tekmovalci vsake težnostne kategorije bodo stehtani dan pred tekmovanjem ali zjutraj med 

9.00 in 12.00 uro na sam dan tekmovanja; 
- Glavni sodniški zbor ali drugi zvezni uradni delegat bo lahko spremenil te pogoje v primeru 

neizbežnega nasprotja po objavi. Borbe se bodo pričele najmanj 2 uri po tehtanju ali manj, če 
organizator tako določi, po posvetu z zdravnkom in bo zagotovljeno, da noben tekmovalec ne 
bo imel prednosti v prvih bojih tekmovanja; 
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- Tehtanje tekmovalcev lahko izvede tudi pooblaščeni delegat zveze. Predstavniki klubov so 
lahko pri tehtanju prisotni, toda ni jim dovoljeno posredovati v nobenem primeru; 

- Vsak tekmovalec bo samo enkrat uradno stehtan. Teža, ki se bo takrat registrirala je dokončna; 
Dovoljeno je, da se tekmovalec, ki ni dosegel pravilne teže med uradnim tehtanjem, vrne čez 
maksimalno ½  ure in opravi še eno zadnje tehtanje. Če ne zadovolji kriterijem, je 
DISKVALIFICIRAN s tekmovanja; 

- Velja teža, ki jo prikazuje tehtnica ko je tekmovalcec slečen. Teža mora biti prikazana v 
metričnih merah. Elektronske tehtnice se lahko uporabijo, če so umerjene. Tekmovalcu je 
dovoljeno, da se bori samo znotraj kategorije določene ob tehtanju in v absolutni kategoriji, če 
je prijavljen za njo; 

- Vsak tekmovalec mora imeti pri sebi veljavno zdravniško spričevalo ali potrdilo, da je zdrav; 
- Tekmovalec, ki pri sebi nima veljavnega Zdravniškega potrdila mora pred tehtanjem opraviti 

obvezen pregled pri kvalificiranem zdravniku. V primeru, da zdravnik oceni, da je tekmovalec 
zdrav in pripravljen za borbo, mu izda dovoljenje s katerim nato pristopi na tehtanje;  

- Na državnih prvenstvih se kategorije NE smejo združevati; 
- Za turnirje ali tekmovanja med dvema ali več državami, tehtanje izvrši določen član 

mednarodne zveze države organizatorke s članom sodelujoče države ali držav in lahko preveri 
težo kateregakoli tekmovalca; 

 

XVI.  BORBA 
 

Pred in po borbi se tekmovalca lahko dotakneta z rokavicami za športno in prijateljsko 
tekmovanje. To lahko naredita tudi s priklonom en proti drugemu po Kyokushin kodeksu. 
Karatejski pozdrav se izvrši pred borbo in po končni odločitvi glavnega sodnika borišča, ko ju ta 
pozove k pozdravu. 

 
16.1. VLOGA TRENERJA IN ASISTENTA  

 
Vloga trenerja in njegovega asistenta je, da:  
- agresivno (kričanje) in neprimerno vzpodbujanje tekmovalca med borbo ni dovoljeno; 
- trener in/ali asistent lahko preda boj v imenu tekmovalca in lahko, če je tekmovalec v težavah, 

vrže brisačo na borišče; 
- med bojem niti trener niti asistent ne smeta na borišče; 
- vsak trener, asistent ali uradnik, ki bo hrabril ali vspodbujal gledalce, kakor tudi vspodbujal 

tekmovalca med borbo, je lahko suspendiran iz funkcije na tekmovanju; 
- trener ali asistent, ki kršita pravila, lahko prejmeta opozorilo ali sta diskvalificirana s strani 

glavnega sodnika zaradi neprimernega obnašanja; 
 

XVII.  URADNE OSEBE IN NJIHOVA VLOGA 
 

17.1. SODNIKI 
 

Med državnim prvenstvom mora vsako borbo nadzorovati delegiran glavni sodnik KKZS, ki bo 
nadzoroval borišče, toda ne bo izpolnjeval točkovnih list. 

 
Vsako borbo bodo točkovali trije nacionalni sodniki. Trije sodniki KKZS bodo sedeli ob strani 
borišča, obrnjeni stran od gledalcev. Vsak od treh sodnikov mora sedeti v kotu borišča. 

 
Da bi zagotovili nevtralnost se glavni sodnik in trije stranski sodniki izberejo s strani vodje 
sodnikov, glede na naslednja pravila: 
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- vsak sodnik bo iz drugega kluba iz katerega prihaja tekmovalec, 
- v nobenem primeru ne smeta dva sodnika na enem borišču prihajati iz istega kluba kot 

tekmovalec, ki se bo boril. 
 

17.2. GLAVNI SODNIK 
 

Glavni sodnik bo nadzoroval borišče. Nosil bo predpisano sodniško oblačilo. 
 

17.2.1. Dolžnosti glavnega sodnika 
Glavni sodnik je dolžan: 

- preveriti zaščitno opremo in oblačila tekmovalcev (če vodja sodnikov ni določil sodnika za to) 
- zagotoviti, da slabši tekmovalec ne utrpi neupravičenih in nepotrebnih udarcev, 
- zagotoviti, da se pravila fair-playa  popolnoma upoštevajo, 
- nadzorovati celotno borbo, 
- na koncu borbe zbrati in preveriti rezultatne liste vseh treh točkovnih sodnikov. Po preverjanju, 

jih mora predati vodji sodnikov ali če je odsoten, napovedovalcu, zapisnikarju. Glavni sodnik 
ne sme najaviti zmagovalca z dvigom njegove roke preden glavni uradnik – zapisnikar /spiker 
ne objavi odločitev. Če glavni sodnik (po odločitvi večine s tremi sodniki) diskvalificira 
tekmovalca ali zaustavi borbo, mora najprej nakazati vodji sodnikov tekmovalca, ki je bil 
diskvalificiran in podati razlog za zaustavitev borbe, da lahko vodja sodnikov obvesti 
napovedovalca, ki bo nato podal javno obvestilo, 
 

17.2.2. Uporaba glasovnih ukazov  
- STOP / YAME – kadar zaustavi borbo, 
- STOP / YAME – kadar prekine položaj telesa ob telesu, po katerem se morata tekmovalca 

umakniti nazaj pred nadaljevanjem borbe, 
- BORBA / HAJIME – kadar ukaže, da se borba nadaljuje. 

 
Da ne bi motil borbe od blizu, glavni sodnik ne sme stati na poti ali prehitro prekiniti borbe. Ko 
se objavi zmagovalec, mora glavni sodnik z dvigom roke pokazati proti zmagovalcu - NOKACHI. 

 
Glavni sodnik mora nakazati tekmovalcema z ustreznim znakom ali kretnjo kakršnokoli kršenje 
pravil. 

 
17.2.3. Dodatne naloge glavnega sodnika 

Glavni sodnik lahko: 
- zaustavi borbo kadarkoli, če ugotovi, da je preveč enostranska, 
- zaustavi borbo kadarkoli, če je eden od tekmovalcev prejel nedovoljen udarec ali je 

poškodovan ali če meni, da tekmovalec ni sposoben za nadaljevanje, 
- zaustavi borbo kadarkoli, če ugotovi, da je obnašanje tekmovalca nešportno. V tem primeru 

mora diskvalificirati tekmovalca, 
- opozori tekmovalca ali zaustavi borbo in poda minus točko ali opozorilo tekmovalcu zaradi 

prekrška, 
- diskvalificira trenerja ali asistenta, ki je kršil pravila ali tekmovalca samega, če njegov trener ali 

asistent ne spoštuje pravil, 
- diskvalificira z ali brez opozorila tekmovalca, ki je storil grob prekršek, 
- v primeru KO, prekine štetje, če se tekmovalec namerno ne želi umakniti na začetno pozicijo 

ali se temu upira, 
- če tekmovalec krši pravilo, a pri tem ni potrebna diskvalifikacija, mora sodnik zaustaviti borbo 

in podati opozorilo tekmovalcu za prekršek. Pred opozorilom tekmovalcu mora zaustaviti 
borbo. Opozorilo je potrebno podati jasno, tako, da tekmovalec razume razlog kaznovanja. 
Glavni sodnik mora podati znak vsakemu sodniku, da je podal opozorilo in jasno pokazati 
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kateremu tekmovalcu je podal opozorilo. Po opozorilu glavni sodnik zaukaže nadaljevanje 
borbe. Če je tekmovalec prejel 3 uradna opozorila (3 javne opomine) v eni borbi, se 
diskvalificira. 

- Glavni sodnik lahko izreče opomin tekmovalcu. Opomin pomeni opozorilo dano s strani 
glavnega sodnika tekmovalcu za kršenje pravila. Zaradi tega ni potrebno zaustaviti borbo, saj 
lahko opomni tekmovalca med borbo. 

 
17.2.4. Postopek glede prestopkov 

Tekmovalec, ki ne upošteva ukazov glavnega sodnika, ki krši pravila, ki se nešportno obnaša ali 
ki povzroča prestopke lahko prejme opomin, opozorilo ali je diskvalificiran s strani glavnega 
sodnika brez uradnega opozorila.  
 
Samo 3 (tri) uradna javna  opozorila se lahko izrečejo tekmovalcu v borišču skozi celotno borbo. 
Tretje opozorilo avtomatsko pomeni DISKVALIFIKACIJO. Opozorila so dana v kot tekmovalca, ki 
je kršil pravila. 
 
Glavni sodnik lahko, brez zaustavitve borbe, poda opozorilo tekmovalcu v vsakem trenutku. Če 
želi zadati opozorilo tekmovalcu, bo zaustavil borbo in objavil prestopek. To bo nakazal trem 
sodnikom, s prstom usmerjenim k tekmovalcu, ki je storil prekršek. 

 
Glavni sodnik ne bo opominjal ponovno za enak prekršek. Uradno opozorilo bo sledilo po 
drugem opominu za enak prekršek. Če glavni sodnik meni, da je bil prekršek storjen brez 
njegovega vedenja, se bo posvetoval s sodniki. 

 
17.3. LINIJSKI TOČKOVNI SODNIK  

 
Vsak sodnik mora neodvisno upoštevati točke tekmovalcev in izbrati zmagovalca po pravilih. 
Med tekmo ne sme govoriti s tekmovalcema ali sodniki ali komerkoli, razen z glavnim 
sodnikom. Po potrebi lahko na koncu borbe opozori glavnega sodnika o prekršku, ki ga je ta 
spregledal, na primer mu pove o nepravilnem obnašanju. Stranski točkovni sodnik bo s 
pritisknajem na sprožilo klikerja - klikanjem označil točno določeno število klikov – udarcev 
glede na dosežene ćiste udarce tekmovalca na nasportniku. število točk, ki jih je pridobil 
tekmovalec na njegovem klikerju bo njegova odločitev zapisana na točkovnem listu, v zapisniku 
in objavljena javno občinstvu na koncu borbe. Rdeči kot tekmovalca je na levi strani in modri 
kot tekmovalca na desni strani na obeh straneh točkovne liste. Točke se seštejejo. Sodnik ne 
sme zapustiti položaja, dokler se ne objavi odločitev. 
 

17.3.1. Oblačila in obutev 
Glavni sodniki in stranski linijski – točkovni sodniki morajo biti enako oblečeni: v čiste črne hlače 
ali temno sive hlače in v črno polo majico KKZS in obuti v črne športne copate za notranjo 
uporabo, brez grobih profilov na podplatu.  

 
17.4. ZAPISNIKAR 
 
   Naloga zapisnikarja je, da: 

- spremlja odločitve glavnega sodnika;  
- vpisuje rezultate v liste in vodi zapisnik celotnega tekmovanja (število točk, podaljške, 

tehtanje, ugovore, pritožbeni postopek, izključitve…); 
- lahko prekine borbo: 

- v kolikor opazi ali ugotovi kakšne nepravilnosti vezane za borbo tehnične narave, kot 
tudi kadar je napačen tekmovalec na borišču in podobno ali po navodilu predsednika 
sodniške komisije; 
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- prekinitev borbe izvrši z udarcem po gongu ali metanjem vrečkice na borišče;  
 

17.5. ČASOMERILEC  
 

Naloga časomerilca je, da: 
- meri čas borbe, 
- sedi za zapisnikarsko mizo ob strani borišča, 
- daje znak z gongom ko se bo čas borbe iztekel, 
- začasno bo zaustavil čas, če mu bo to rekel glavni sodnik, 
- meril bo ekstra čas z uro ali stoparico, 
- če je ob koncu borbe tekmovalec na tleh in mu glavni sodnik šteje, mora gong zazvoniti na 

koncu dveh minut, četudi mora glavni sodnik odšteti do konca. 
 

XVIII.  ODLOČITVE 
 

Naslednje odločitve se lahko sprejmejo: 
 

- Zmaga po točkah: na koncu borbe, tekmovalec, ki je pridobil zmago z odločitvijo večine 
sodnikov, je proglašen za zmagovalca (zmaga po večini). Če se oba tekmovalca istočasno 
poškodujeta ali sta KO in ne moreta nadaljevati borbe, bodo sodniki sešteli točke, ki so bile 
zbrane do takrat in tekmovalec, ki je imel prednost, bo proglašen za zmagovalca.  
 

- Zmaga po predaji: če se tekmovalec samostojno preda zaradi poškodbe ali drugega razloga, 
ali če ni zmožen za nadaljevanje borbe po minutni pavzi med runadama, bo njegov nasprotnik 
proglašen za zmagovalca; 

 
- Zmaga po zaustavitvi, zaradi ukaza glavnega sodnika (TKO) 

 
- Poškodba: če glavni sodnik odloči, da tekmovalec ni sposoben nadaljevati borbo zaradi 

poškodbe ali drugega fizičnega razloga bo borba zaustavljena in njegov nasprotnik bo 
proglašen za zmagovalca: Pravica do takšne odločitve je obvezna za glavnega sodnika, ki se 
lahko posvetuje z zdravnikom. Po posvetovanju, bo sodnik upošteval zdravnikova navodila. Če 
glavni sodnik zaprosi zdravnika, da posreduje, bosta edina uradnika prisotna borišču. Nihče 
drugi ne sem vstopiti; 

 
- Zmaga po diskvalifikaciji: če je tekmovalec diskvalificiran, bo njegov nasprotnik proglašen za 

zmagovalca. Če sta oba tekmovalca diskvalificirana, bo odločitev ustrezno najavljena; 
 

- Diskvalificiran tekmovalec ne more prejeti kakršnekoli nagrade, medalje, trofeje ali druge 
honorarne nagrade, ocene ali titule na tekmovanju na katerem je bil diskvalificiran, razen če 
Upravni odbor zveze odloči drugače (v njegovi odsotnosti, lahko to odločitev sprejme 
pritožbena komisija, če je ni, lahko odgovoren uradnik za tekmovanje) Takšno odločitev, ki ni 
sprejeta s strani izvršnega komiteja lahko, po prošnji, prejme v pregled in potrditev pritožbena 
komisija; 

 
- Zmaga po izostanku: kadar je tekmovalec prisoten na borišču in pripravljen na borbo, toda 

njegov nasprotnik se ne pojavi ob klicu po zvočniku. Po eni minuti bo ura zazvonila (gong) in 
glavni sodnik bo razglasil prvega tekmovalca za zmagovalca po izostanku. Prosil bo sodnike, da 
pravilno izpolnijo točkovne liste, nato jih bo zbral in poklical tekmovalca na tatami in z roko 
signaliziral zmago.  
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18.1. SPREMEMBA ODLOČITVE 
 

Vse javne odločitve so dokončne in se jih ne da spremeniti več, razen: 
- Če gre za napako, ki se ugotovi zaradi napake v računanju, 
- Če eden izmed sodnikov objavi, da je naredil napako in zamenjal točke tekmovalcev, 
- Če gre za očitno kršitev KKZS pravil. 
 
Vse proteste udeležencev bo reševal vodja sodnikov borišča s pomočjo pritožbene komisije 
KKZS. Po razgovoru z vodjo KKZS pritožbene komisije bo objavil uradni rezultat. 

 

XIX.  DEFINICIJA - NA TLEH 
 

Tekmovalec je na tleh če: 
- če se dotakne tal z drugim delom telesa kot stopali, po udarcu ali seriji udarcev po čiščenju 

ai metanju nasprotnika preko bokov, 
- če se znajde zunaj borišča, deloma ali popolnoma po udarcu ali seriji udarcev, po čiščenju 

ai metanju nasprotnika preko bokov, 
- če po silovitem udarcu ni padel na tla, toda je v stanju polzavesti in po mnenju glavnega 

sodnika ni sposoben za nadaljevanje borbe, 
- v primeru KO mora glavni sodnik nemudoma pričeti šteti sekunde. Če je tekmovalec na 

tleh, mora njegov nasprotnik nemudoma zavzeti začetni položaj, ki ga pokaže glavni 
sodnik. Nadaljeval bo borbo z nasprotnikom, ko bo ta vstal in bo glavni sodnik ukazal 
nadaljevanje borbe. Če nasprotnik ni zavzel začetni položaj po ukazu glavnega sodnika, bo 
sodnik prenehal šteti dokler ta ukaz ni izveden. Nato se bo štetje nadaljevalo od tam, kjer 
je bilo zaustavljeno. 

 
Ko je tekmovalec na tleh zaradi KO, bo glavni sodnik štel od 1 do 10 s sekundnim intervalom 
med vsakim številom in bo pokazal vsako sekundo s prsti, tako, da bo tekmovalec, ki je na tleh 
vedel koliko sekund je že bilo štetih. Ena sekunda mora miniti od trenutka, ko je tekmovalec 
padel do pričetka štetja. Če tekmovalec ne dvigne svojih rok, bo glavni sodnik štel do 10 in 
runda se bo končala ter proglašen bo KO. 

 
Ko je tekmovalec na tleh zaradi čiščenja ali metanja preko bokov, se borba lahko nadaljuje 
naprej na tleh še max 5 sekund. Glavni sodnik od padca na tla šteje do 5 in nato prekine borbo. 
Če je bilo v tem času zadanih več čistih udarcev v nasportnika, ki je ležal na tleh, le to stranski 
sodnik zabeleži s klikerjem tako, da tekmovalcu, ki je izvajal udarce stoje 3 točke.  

 
Če je nasprotnik na tleh na koncu borbe, bo glavni sodnik štel, četudi se je oglasil zvonec ali 
gong. Če šteje glavni sodnik do 10, bo proglašen za poraženca zaradi KO.  Če oba tekmovalca 
zaradi zadanih udarcev padeta istočasno, se bo štetje nadaljevalo tako dolgo, dokler je eden 
od njiju še zmeraj na tleh. Če sta še oba tekmovalca na tleh po 10 sekundah, bo borba 
prekinjena in podana odločitev po pridobljenih točkah pred KO. Tekmovalec, ki ne nadaljuje 
borbe po prekinitvi ali KO izgubi borbo. 

 
 
 
 
 
 

XX.  POSTOPEK PO K.O. ALI R.S.C.H. 
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Če je tekmovalec še naprej brez zavesti, samo glavni sodnik ali zdravnik lahko stopita na 
borišče, dokler zdravnik ne potrebuje dodatne pomoči. 
- Tekmovalca, ki je bil knockoutiran zaradi udarca v glavo ali v drug del telesa med borbo ali 

je glavni sodnik zaustavil borbo zaradi večje poškodbe glave, ki preprečuje nadaljevanje, 
bo takoj pregledal zdravnik in ga pospremil v bolnišnico z vozilom nujne pomoči ali v drugo 
ustrezno mesto. 

- Tekmovalec, ki je bil knockoutiran zaradi udarca v glavo med borbo ali je glavni sodnik 
zaustavil borbo zaradi večje poškodbe glave, ne bo smel tekmovati v drugem tekmovanju 
ali borbi v času vsaj 1 mesec po KO, 

- Tekmovalec, ki je bil knockoutiran zaradi udarca v glavo med borbo ali je glavni sodnik 
zaustavi borbo zaradi večje poškodbe glave, dvakrat v 3 mesecih, ne bo smel tekmovati v 
drugem tekmovanju ali borbi v času 3 mesecev po zadnjem KO, 

- Tekmovalec, ki je bil knockoutiran zaradi udarca v glavo med borbo ali je glavni sodnik 
zaustavi borbo zaradi večje poškodbe glave, trikrat zaporedoma v obdobju 12 mesecev, ne 
bo smel tekmovati v drugem tekmovanju ali borbi v času enega leta po tretjem KO. 

 
Glavni sodnik bo povedal žiriji in sodnikom da označijo R.S.C.H. na njihove točkovne liste, kadar 
je bila borba prekinjena zaradi tekmovalčeve nesposobnosti za nadaljevanje borbe zaradi 
udarcev v glavo. Enako mora biti sporočeno vodji sodnikov na borišču in v tekmovalčevo 
knjižico. Pred nadaljevanjem borbe po prepovedi, kot je opisano v zgornjih alinejah bo 
tekmovalec šel skozi posebno zdravniško kontrolo. Zdravnik izda ustrezno potrdilo za 
nadaljevanje. 

 

XXI.  UPORABA POŽIVIL 
 

Kakršnokoli poživilo ali kemična substanca zaužita s strani tekmovalca, ki ni vključena v 
normalno prehrano tekmovalca je prepovedana. Kdor krši to pravilo je lahko diskvalificiran ali 
suspendiran s strani KKZS. Če tekmovalec zavrača doping kontrolo po borbi, da bi se preverilo 
ali je prekršil pravilo je lahko diskvalificiran ali suspendiran. Enako se bo zgodilo v primeru 
vzpodbujanja delegata k takšni zavrnitvi. Uporaba lokalnih anestetikov je dovoljena, če se 
strinja zdravnik iz medicinske komisije. KKZS upošteva WADA doping pravila. 

 

XXII.  ZDRAVSTVENA in PSIHOFIZIČNA SPOSOBNOST 
 

Tekmovalec se bo lahko boril na uradnih tekmovanjih, če bo imel ustrezno zdravniško 
spričevalo  / potrdilo, da je zdrav in sposoben za tekmovanja. Vsi tekmovalci, ki tekmujejo v 
tujini potrebujejo potrdilo s strani zdravnika, ki potrjuje, da je bil tekmovalec, preden je zapustil 
državo  v dobri fizični kondiciji in ni imel poškodb, infekcij ali zdravstvenih problemov, ki bi 
lahko ogrozili njegovo sposobnost za borbo med obiskom države. To potrdilo bo speto k KKZS 
knjižici tekmovalca, odvisno od prakse zveze in pokazano med zdravniškim pregledom, 
kateremu bo sledilo tehtanje. Tekmovalci z vidom z enim očesom, naglušni, nemi in epileptični 
tekmovalci ne smejo tekmovati. Trdne kontaktne leče so prepovedane, medtem ko je 
tekmovalec na borišču. Tekmovalec se ne bo smel udeležiti borbe, če ima trak za roke na rani, 
ureznini ali poškodbi, gnojenje, raztrganino ali krvavenje na glavi ali obrazu, nosu in vključno z 
ušesi. Lahko se bori, če je gnojenje zaščiteno s kolodijem. To odločitev bo sprejel zdravnik, ki 
preglejuje tekmovalce na dan tekmovanja. 

 
 
 

22.1. ZDRAVNIŠKA POMOČ 
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Usposobljeni zdravnik mora biti prisoten skozi celotno tekmovanje in ne sme zapuščati mesta 
pred koncem zadnje borbe ali preden je pregledal tekmovalce, ki bodo tekmovali. Na turnirjih 
mora biti prisotno tudi osebje nujne medicinske pomoči. 

 

XXIII.  KONČNE DOLOČBE 
 
Spremembe in dopolnitve teh prvil se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so navedene v 
Statutu KKZS. Pravila Full Karate Combat začnejo veljati takoj, ko jih na svoji seji sprejme UO 
KKZS. 
 

 
 

 
                  Predsednik zveze: 
                              Jurij Orač 


