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Na podlagi 20. člena Statuta Kyokushinkai karate zveze Slovenije je Upravni odbor na svoji seji dne 10.10.2018 in s 
spremembami in dopolnitvami na korespondenčni seji UO z dne 6.5.2019 sprejel naslednja 
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Splošno  
 

Kumite K.O. je ena izmed dveh disciplin kontaktnega karateja Kyokushinkai karate zveze Slovenije (v 
nadaljevanju: KKZS ali zveze), kjer je namen tekmovalca, da premaga nasprotnika s polno močjo in 
silo. Pri mlajših starostnih kategorijah so tekmovalci zaščiteni s predpisano zaščitno opremo, ki je 
prilagojena za vsako starostno kategorijo posebej. Tekmovalci in tekmovalke v starejših starostnih 
kategorijah ne uporabljajo zaščitne opreme. Udarci z roko v glavo so prepovedani. Dovoljeni pa so 
udarci z roko v telo, z nogo po nogah, v telo in v glavo. 

 

1. 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., W.K.B. in I.B.K.. V absolutni kategoriji tekmujejo tekmovalci 
ne glede na telesno težo posameznika. Težnostne in starostne kategorije so naslednje: 

 
MLAJŠI DEČKI    8 in 9 let   MLAJŠE DEKLICE      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 starostni kategoriji mlajši dečki in mlajše deklice lahko nastopijo tudi tekmovalci/ke, ki so že dopolnili 
7 let.  
 
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   
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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      
 

• Minimalno število nastopajočih v posamezni težnostni kategoriji sta 2 tekmovalca/ki 

• V primeru manjšega števila nastopajočih od 2 v eni težnostni kategoriji se ta kategorija združi z naslednjo. 
To ne velja za državna prvenstva, kjer NI dovoljeno združevati kategorij.  

 

2.     Zaščitna oprema   
• Zaščitna oprema se deli na obvezno brez katere nastopajoči ne sme vstopiti na borišče in priporočeno, ki se 

jo sme uporabljati oz.nositi  

• Ovijanje pesti ni dovoljeno razen, če to zdravnik priporoči in sodnik dovoli, šele po prvem krogu tekmovanja  

 

2. 1. Mlajši in starejši dečki, mlajše in starejše deklice, mlajši kadeti in mlajše 
kadetkinje (7 – 13 let) 

• obvezna oprema: 
a) čelada 
b) telovnik 
c) rokavice 
d) shimpan (ščitnik za podkolenico z nartom stopala -nogavica) 
e) suspenzor za genitalije za moške 
f)    ščitnik za zobe   

 

2. 2. Kadeti in kadetinje, mlajši mladinci in mlajše mladinke (14 – 17 let) 
• obvezna oprema: 

a) čelada 
b) kontaktne rokavice 
c) ščitnik za prsa za ženske 
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d) shimpan (ščitnik za podkolenico z nartom stopala -nogavica) 
e) suspenzor za genitalije za moške 
f)     ščitnik za zobe 

 

2. 3. Mladinci in mladinke (18 – 20 let) 
• obvezna oprema: 

a) čelada 
b) ščitnik za prsa za ženske 
c) shimpan (ščitnik za podkolenico z nartom stopala -nogavica) 
d) suspenzor za genitalije za moške 
f) ščitnik za zobe 

 

2. 4. Člani in članice (21 – 39 let) 
• obvezna oprema: 

            a) suspenzor za genitalije za moške 
            b) štitnik za prsa za ženske 

 c)  ščitnik za zobe  

 

2.5. Standard zaščitne opreme   
 

2.5.1. 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);  
 
 
 
 
 
 

2.5.2. Rokavice   
- Rokavice za kontaktne borbe mlajših starostnih kategorij (7 – 13 let) morajo biti takšne kot so na sliki (bele barve)  

s zapenjanjem z ježkom na zapestju; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.5.3. Kontaktne rokavice  
- Rokavice za kontaktne borbe mladinskih starostnih kategorij (14 – 17 let) morajo biti takšne kot so vidne na sliki 

spodaj, s zapenjanjem z ježkom na zapestju, prsti morajo biti prosti. Barva rokavic ni pomembna. 
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2.5.4. Telovnik  
- Telovnik uporabljajo izključno mlajši tekmovalci in tekmovalke v starostni kategoriji (7 - 13 let), da ne pride do 

morebitnih poškodb. Telovnika morata biti modra AO/SHIRO in/ali rdeča AKA. Telovnik se nosi nad kimono. 

 
 
 
 
 
  
 

2.5.5. Shimpan – ščitnik za podkolenico z nartom stopala – » nogavica « 
- Ščitnik, ki ne ovira nastopajočega v gibanju ali izvajanju tehnike. 

- Ščitnik mora pokrivati podkolenico in zgornji del stopala (nart) Uporablja oz. nosi se jih izključno pod kimono. 
 
 
 

ali/oz. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

2.5.7. 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.  
 
 

2.5.8. 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, vključno z najmaljšimi tekmovalci;  
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3.       Dovoljene in prepovedane tehnike 
 

3.1.       Mlajši in starejši dečki, mlajše in star. deklice, mlajši kadeti in ml. kadetkinje 
(7 – 13 let) 
 

3. 1. 1.  Dovoljene tehnike  
 
3. 1. 1. 1. Z roko v telo (v telovnik spredaj in s strani):  

- dovoljene so vse tehnike s polno močjo z zaprto pestjo (uporaba zaščitnih rokavic) 
3. 1. 1. 2. Z nogo: 

• v telo (v telovnik spredaj in s strani):  
- dovoljene so sve nožne tehnike s polnim kontaktom vključno s tehnikami iz skoka (Tobi)  

•   v glavo (do čelade):  
- dovoljene so tehnike jodan mawashi geri, jodan uchi mawashi geri, uchi haisoku geri,  jodan kake 

geri, ura mawashi, ushiro mawashi geri jodan, kot tudi  vse navedene tehnike izvedene v skoku 
(tobi) z rahlim kontroliranim kontaktom v čelado 
 

3. 1. 2. Prepovedane tehnike 
- generalno prepovedane tehnike so udarci z roko v vrat in glavo, udarci v genitalije in v hrbet ter 

udarjanje nasprotnika na tleh in udarjanje nasprotnika po sodniški prekinitvi borbe, kot tudi 
odrivanje, vlečenje, držanje in metanje nasprotnika  

3. 1. 2. 1. Z roko v telo izven telovnika  

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

3. 1. 2. 2. Z nogo: 

• v telo izven telovnika  
- niso dovoljeni udarci v hrbet, razen, če se nasprotnik obrne ravno v času, ko je napadalec že izvedel 

udarec 

• v glavo 
- niso dovoljeni udarci s polnim kontaktom dovoljenih tehnik, ki niso zaustavljene in kateri niso 

kontrolirani  
- niso dovoljene tehnike v lice in vrat nasprotnika (jodan mae geri, jodan yoko geri) 
- niso dovoljene tehnike iz obrata (sankcionira se že sam poskus, namen izvedbe udarca)  

•   v noge  
-       ni dovoljen noben udarec ali ''čišćenje'' nasprotnika 

 

3. 2. Kadeti in kadetinje, mlajši mladinci in mlajše mladinke (14 – 17 let)  
 

3. 2. 1. Dovoljene tehnike  
 
3. 2. 1. 1. Z roko v telo, roke ali rame  

- dovoljene so vse ročne tehnike s polno močjo   

3. 2. 1. 2. Z nogo: 

• v telo  
- dovoljene so vse nožne tehnike s polno močjo vključno s tehnikami iz obrata in v skoku  

•   v glavo (do čelade):  
- dovoljene so tehnike jodan mawashi geri, jodan uchi mawashi geri in jodan kake geri, kot tudi  vse 

navedene tehnike izvedene v skoku (tobi) z rahlim kontroliranim kontaktom v glavo oz. čelado  

•   v noge:  
- dovoljeni so udarci z nogo po nogi (gedan mawashi geri) in 
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- dovoljeno je ''čišćenje'' nasprotnika 
 

3. 2. 2. Prepovedane tehnike 
- generalno prepovedane tehnike so udarci z roko v vrat in glavo, udarci v genitalije in v hrbet ter 

udarjanje nasportnika na tleh in udarjanje nasprotnika po sodniški prekinitvi borbe, kot tudi 
odrivanje, vlečenje, držanje in metanje nasprotnika  
 

3. 2. 2. 1. Z roko v hrbet   
- niso dovoljeni udarci v hrbet, razen če se nasprotnik obrne v trenutku, ko je napadalec že izvedel 

udarec  

3. 2. 2. 2. Z nogo 

• v glavo: 
- niso dovoljeni udarci s polnim kontaktom dovoljenih tehnik  
- niso dovoljene tehnike uperjene v lice in vrat nasprotnika (jodan mae geri, jodan yoko geri) 
- niso dovoljene tehnike iz obrata (sankcionira se že sam poskus namena izvedbe udarca) 

•   v noge:  
- udarec v koleno s prednje strani (kansetsu geri) 

 

3.3.       Mladinci in mladinke (18 – 20 let) 
 

3. 3. 1. Dovoljene tehnike  
 
3. 3. 1. 1. Z roko v telo, roke ali rame  

- dovoljene so vse ročne tehnike s polno močjo   

3. 3. 1. 2. Z nogo: 

• v telo  
- dovoljene so vse nožne tehnike s polno močjo vključno s tehnikami iz obrata in v skoku  

•   v glavo (do čelade):  
- dovoljene so tehnike jodan mawashi geri, jodan uchi mawashi geri in jodan kake geri, kot tudi  vse 

navedene tehnike izvedene v skoku (tobi) z rahlim kontroliranim kontaktom v glavo oz. čelado in iz 
obrata 

•   v noge:  
- dovoljeni so udarci z nogo po nogi (gedan mawashi geri) in 
- dovoljeno je ''čiščenje'' nasprotnika 

 

3. 3. 2.     Prepovedane tehnike 
- generalno prepovedane tehnike so udarci z roko v vrat in glavo, udarci v genitalije in v hrbet ter 

udarjanje nasportnika na tleh in udarjanje nasprotnika po sodniški prekinitvi borbe, kot tudi 
odrivanje, vlečenje, držanje in metanje nasprotnika  

3. 3. 2. 1. Z roko v hrbet   
- niso dovoljeni udarci v hrbet, razen če se nasprotnik obrne v trenutku, ko je napadalec že izvedel 

udarec  

3. 3. 2. 2. Z nogo 

• v glavo: 
- niso dovoljeni udarci s polnim kontaktom  
- niso dovoljene tehnike uperjene v lice in vrat nasprotnika (jodan mae geri, jodan yoko geri) 

•  v noge:  
- udarec v koleno s prednje strani (kansetsu geri) 

 

3. 4.       Člani in članice ( 21 – 39 let)  
 

3. 4. 1.   Dovoljene tehnike  
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3. 4. 1. 1. Z roko v noge in telo 
- dovoljene so vse tehnike ročnih udarcev 

3. 4. 1. 2. Z nogo v noge, telo in glavo   
- dovoljene so vse nožne tehnike vključno s tehnikami iz obrata in v skoku 

 

3. 4. 2. Prepovedane tehnike 
- prepovedane tehnike so udarci z roko v vrat in glavu, udarci v genitalije in v hrbet ter udarjanje 

nasprotnika na tleh in udarjanje nasprotnika po sodniški prekinitvi borbe, kot tudi odrivanje, 
vlečenje, držanje in metanje nasprotnika  

- prav tako ni dovoljen udarec v koleno s sprednje strani (kansetsu geri) 

 

4.     Točkovanje in sankcioniranje 
 

4. 1.    Dodeljevanje točk  
 

4. 1. 1. Mlajši in starejši dečki, mlajše in starejše deklice, ml. kadeti in ml. kadetkinje (7 – 13 let) 
• TOČKA = 1 (ena) točka 

- Dosodi se za udarec ali serijo udarcev dovoljenih tehnik z roko ali nogo v telo v telovnik  izveden s 
polno močjo in zanshinom ter kiai-jem ki nasprotnika zaustavi ali premakne 

- Dosodi se tudi za primer izmikanja borbi kjer se eden od tekmovalcevves čas borbe umika nazaj  
- dosodi se tudi v primeru ko se nasprotniku dosodi kazen (GENTEN) takrat se drugemu tekmovalcu 

dosodi 1 točka (TOČKA) 
- TOČKA se ne dosodi v primeru odrivanja nasprotnika  

• WAZA - ARI = 2 (dve) točki 
- dosodi se za dovoljeni udarec v glavo do čelade ali Knock down v telovnik dovoljenih tehnik ter za 

samopoškodovanje v trajanju do 3 sekunde 
- v glavo je to udarec z nogo dovoljenih tehnik z rahlim kontaktom v čelado ali neposredno do čelade, 

izveden s popolno amplitudo in z vračanjem noge na tla 
- ko se tekmovalec zaradi močnega in dovoljenega udarca v telovnik zaustavi, se začne opotekati in/ali 

pade na tla (Knock down) ter v primeru samopoškodovanja, ali znotraj 3 sekund vstane in se vrne na 
svoje mesto, njegovemu nasprotniku dosodi se WAZA - ARI (šteje se 1001, 1002, 1003) 

- tekmovalcu, ki se je po zadanem močnem udarcu zaustavil, začel opotekati ali pa je padel na tla 
(Knock down) se mu dopusti nadaljevati borbo, če tako odredi glavni sodnik 

- glavni sodnik bo tako odločil šele po posvetu z zdravnikom, ki iz medicinskega razloga lahko prepreči 
nadaljevanje borbe  

• IPPON = 4 (štiri) točke  
- dosodi se za Knock out v telovnik in za  samopoškodovanje v trajanju daljše od 3 sekund 
- ko tekmovalec pade zaradi močnega udarca dovoljene tehnike v telovnik ter v primeru 

samopoškodovanja, ali se niti po 3 sekundah ne vstane in ne vrne na svoje mesto, se njegovemu 
nasprotniku dosodi IPPON (šteje se 1001, 1002, 1003, 1004) 

- če tekmovalec obvesti glavnega sodnika ali stranskega sodnika, da ne more več nadaljevati borbe, 
njegov nasprotnik dobi IPPON in borbo v svojo korist 

 

4. 1. 2.    Kadeti in kadetinje, mlajši mladinci in mlajše mladinke (14 – 20 let) 
• WAZA - ARI = Pol točke  

- Dosodi se za dovoljeni udarec v glavo do čelade ter za Knock down udarec v telo ali noge in za 
samopoškodovanje v trajanju do 3 sekund 

- v glavo je to udarec z nogo dovoljenih tehnik z rahlim kontaktom v čelado ali neposredno do čelade, 
izveden s popolno amplitudo in z vračanjem noge na tla 

- ko se tekmovalec zaradi močnega in dovoljenega udarca v telo ali po nogah zaustavi, se začne 
opotekati in/ali pade na tla (Knock down) ter v primeru samopoškodovanja, ali znotraj 3 sekund 
vstane in se vrne na svoje mesto, njegovemu nasprotniku dosodi se WAZA - ARI (šteje se 1001, 1002, 
1003) 
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- tekmovalcu, ki se je po zadanem močnem udarcu zaustavil, začel opotekati ali pa je padel na tla 
(Knock down) se mu dopusti nadaljevati borbo, če tako odredi glavni sodnik 

- glavni sodnik bo tako odločil šele po posvetu z zdravnikom, ki iz medicinskega razloga lahko prepreči 
nadaljevanje borbe 

• IPPON = Cela točka in zmaga 
- Dosodi se za dosežen drugi WAZA - ARI 
- Dosodi se tudi za Knock out udarec v telo ali v noge ter za samopoškodovanje v trajanju daljšem od 

3 sekund 
- ko tekmovalec pade zaradi močnega udarca dovoljene tehnike v telovnik ter v primeru 

samopoškodovanja, ali se niti po 3 sekundah ne vstane in ne vrne na svoje mesto, se njegovemu 
nasprotniku dosodi IPPON (šteje se 1001, 1002, 1003, 1004). 

- če tekmovalec obvesti glavnega sodnika ali stranskega sodnika, da ne more več nadaljevati borbe, 
njegov nasprotnik dobi IPPON in borbo v svojo korist 

 

4. 1. 3.    Člani in članice (21 – 39 let)  
• WAZA - ARI = Pol točke   

- Dosodi se za Knock down ali za samopoškodovanje v trajanju do 3 sekund 
- ko se tekmovalec zaradi močnega in dovoljenega udarca v telo zaustavi, se začne opotekati in/ali 

pade na tla (Knock down) ter v primeru samopoškodovanja, ali znotraj 3 sekund vstane in se vrne na 
svoje mesto, njegovemu nasprotniku dosodi se WAZA - ARI (šteje se 1001, 1002, 1003) 

- tekmovalcu, ki se je po zadanem močnem udarcu zaustavil, začel opotekati ali pa je padel na tla 
(Knock down) se mu dopusti nadaljevati borbo, če tako odredi glavni sodnik 

- glavni sodnik bo tako odločil šele po posvetu z zdravnikom, ki iz medicinskega razloga lahko prepreči 
nadaljevanje borbe 

• IPPON = Cela točka in zmaga 
- Dosodi se za Knock out, za dosežen drugi WAZA – ARI ali za samopoškodovanje v trajanju daljšem 

od 3 sekund 
- ko tekmovalec pade zaradi močnega udarca dovoljene tehnike v glavo, telo ali po nogah ter v primeru 

samopoškodovanja, ali se niti po 3 sekundah ne vstane in ne vrne na svoje mesto, se njegovemu 
nasprotniku dosodi IPPON (šteje se 1001, 1002, 1003, 1004). 

- če tekmovalec obvesti glavnega sodnika ali stranskega sodnika, da ne more več nadaljevati borbe, 
njegov nasprotnik dobi IPPON in borbo v svojo korist 

 

4. 2. Sankcioniranje 
 

4. 2. 1. Tekmovalca 
• Opozorilo tekmovalcu = Prva manjša napaka v borbi 

- predhodno opozorilo     

•  CHUI = Opomin  
-       dosodi se za prvo dosojeno nedovoljeno tehniko, za 3. zaporedni izhod iz borišča zaradi izmikanja 

borbi ali zaradi neprimernega obnašanja proti svojemu nasprotniku, njegovemu trenerju, sodniku ali 
občinstvu npr. za preslišanje in neupoštevanje sodniških ukazov kot je“YAME” in podobno 

•   GENTEN = Kazen  
- sledi za drugi opomin (CHUI NI = GENTEN ICHI) 
- ali težjo obliko prekrška npr. namerna poškodba nasprotnika nedovoljenih tehnik (nedovoljeni 

udarec kateremu se je nasprotniku uspelo izmakniti) ter neprimerno in nespodobno obnašanje npr. 
razprava, nasprotovanje ali prepiranje s sodnikom 

•   SHIKAKU = Izključitev in zmaga nasprotnika  
- sledi za četrti zaporedni dosojeni opomin  CHUI (GENTEN NI = SHIKAKU)  
- ali prekršek tekmovalca ki mu je že bila dosojena kazen oz. GENTEN (izključitev je možna tudi brez 

prejšnjega opozorila), kot je na primer namerno poškodovanje nasprotnika z nedovoljenimi 
tehnikami, ki imajo za posledico težko poškodbo ter popolnoma neprimerno obnašanje, npr. 
verbalno žalitev nasprotnika, trenerja, sodnika ali občinstva  

- v prvem primeru se tekmovalca ne izključi, v drugem primeru pa se ga izključi iz nadaljnjega 
tekmovanja 



 
Pravila KUMITE K.O. 

10 

 

- poškodovani tekmovalec lahko nadaljuje s tekmovanjem, če to dovoli zdravnik tekmovanja  

•     Odstranitev tekmovalca   
- Sledi, če tekmovalec nadaljuje z neprimernim obnašanjem in po sodniški odločitvi izključitve s 

tekmovanja 
- zaradi hujših kršitev pravil obnašanja kot so: zmerjanje in pljuvanje proti nasprotniku, njegovem 

trenerju, sodniku, občinstvu 
- tekmovalec izgubi celoten dosežen rezultat 
- sledijo še sankcije klubu iz katerega je kršitelj, o kazni pa odloča sodniška komisija na podalgi 

Tekmovalnega pravilna KKZS 
- tekmovalec mora zapustiti tekmovallišče in oditi med publiko 

 

4. 2. 2. Sankcioniranje trenerja 
•   Opomin trenerju na borišču  

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

•   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  

 

5.    Trajanje borbe 
 

5. 1.   Mlajši in starejši dečki, mlajše in starejše deklice, ml. kadeti in mlajše kadetkinje (7 – 13 let)  
•   maksimalno trajanje borbe: 

- Mlajši dečki in mlajše deklice: 1'30'' – 1' – tehtanje – 1' 
- Starejši dečki in starejše deklice: 2' – 1' – tehtanje – 1' 
- mlajši kadeti in mlajše kadetinje: 2' – 1' – tehtanje – 1' 

• regularna borba: 
- prekinitev borbe in zmaga za dosežen IPPON (Ippon je vreden 4 točke), drugi WAZA - ARI (Waza - 

Ari je vreden 2 točki) ali 4 točke (4x1 točka) kot tudi kombinacija, ki skupno znese 4 točke 
- prekinitev borbe in zmaga na SHIKAKU ali predajo nasprotnika  
- po izteku borbe je zmagovalec tisti, ki osvoji več točk 
- v kolikor je rezultat neodločen sledi podaljšek  ampak se točke in kazni ne prenašajo v naslednjo 

borbo   

•   prvi podaljšek:  
- V kolikor je rezultat neodločen, sledi tehtanje, ampak se točke in kazni  ne prenašajo v naslednjo 

borbo 

•   tehtanje:  
- potrebna razlika (mlajši dečki in ml. deklice, starejši dečki in st.deklice 4 kg) 
- potrebna razlika (mlajši kadeti in mlajše kadetinje 5 kg) 
- v kolikor je razlika manjša od potrebne sledi podaljšek 

•   drugi podaljšek:  
- V kolikor je rezultat neodločen, sledi odločitev sodnikov za enega od tekmovalcev / tekmovalke   

 

5. 2.     Kadeti, kadetinje, ml. mladinci, ml. mladinke, mladinci, mladinke, člani, članice (14–39 let) 
• maksimalno trajanje borbe: 

- kadeti in kadetinje: 2' – 1' – tehtanje – 1' 
- mlajši mladinci in mlajše mladinke: 2' – 1'30'' – tehtanje – 1' 
- mladinci in mladinke: 2' – 2' – tehtanje – 1' 
- člani in članice: 3' – 2' – tehtanje – 2' 

• regularna borba:  
- prekinitev borbe in zmaga za osvojeni IPPON ali drugi WAZA - ARI 
- prekinitev borbe in zmaga na podlagi SHIKAKU ali predaje nasprotnika 
- po izteku borbe je zmagovalec tisti, ki osvoji več točk, WAZA - ARI ali tisti, za koga sodniki odločijo z 

večino 
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- dosojena kazen - GENTEN enemu od tekmovalcev v času regularne borbe ne predstavlja absolutno 
prednost za drugega v primeru končanja borbe brez kakršnegakoli Wazari-ja ali v primeru, da sta oba 
tekmovalca dosegla WAZA – ARI  

- v kolikor je na podlagi sodniške odločitve rezultat še vedno neodločen sledi podaljšek toda opomini in 
kazni se ne prenašajo v naslednjo borbo  

• prvi podaljšek:  
- dosojeni GENTEN enemu od tekmovalcev v podaljšku borbe je absolutna prednost za drugega 

tekmovalca v primeru končanja borbe brez enega WAZA-ARI-ja ali v primeru zaključka borbe z WAZA-
ARI pri obema tekmovalcema 

- V kolikor je rezultat neodločen, sledi tehtanje, ampak se točke in kazni  ne prenašajo v naslednjo 
borbo 

•   tehtanje:  
- potrebna razlika 5 kg 
- ukoliko je razlika manjša od potrebne sledi podaljšek 

•   drugi podaljšek:  
- dosojeni GENTEN enemu od tekmovalcev v podaljšku borbe je absolutna prednost za drugega 

tekmovalca v primeru končanja borbe brez enega WAZA-ARI-ja ali v primeru zaključka borbe z WAZA-
ARI pri obema tekmovalcema 

- V kolikor je rezultat neodločen, sledi odločitev sodnikov za enega od tekmovalcev / tekmovalke   

 

6.      Dvorana, tribuna, borišče in oprema 
 

6.1.     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; 

• 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; 

 

6.2.     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 

 

6.3.    Borišče in oprema 
 

6.3.1. 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; 

 

6.3.2. Zapisnikarska miza 
- za vsako borišče po ena; 
- nahaja se nasproti glavnemu sodniku; 
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- 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; 

 

6.3.3. 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; 

 

6.3.4. Prostor za pripravo tekmovalca 
- prostor mora biti dovolj velik ter ustrezen za pripravo in snemanje zaščitne opreme večjega števila nastopajočih 

v istem časovnem obdobju; 

 

6.3.5. Prostor za oglasno tablo s žrebom 
Oglasna tabla: 

- mesto za vidno postavljene žrebne liste ali omogočen wi-fi dostop do spletne aplikacije; 

 

7.       Tekmovalci, uradno sebje in ostali udeleženci tekmovanja  
 

7.1.      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 rdečim pasom (AKA), beli pas (SHIRO); 

• dolžnosti in obnašanje  
- tako s prihodom kot v času celotnega tekmovanja se mora obnašati kulturno, športno in civilizirano ter je 

odgovoren svojemu trenerju ali vdoji ekipe  
- posluša ukaze in odredbe odgovornih oseb, ki se nanašajo na vse tekmovalce in druge udeležence tekmovanja 

(splošna pravila o obnašanju, postavitev ekip, itd.) 
- v borišču posluša in izvršuje ukaze, odredbe glavnega sodnika 
- pri vstopu in izstopu iz borišča pozdravlja z OSU 
- na sodnikov poziv AKA / SHIRO NAKAE vstopi v borišče in se postavi v položaj FUDO DACHI na 

označeno črto   
- na SHOMEN – MUITE se obrne v nakazano smer  
- na SHOMEN NI REI se prikloni in pozdravi z OSU 
- na SUSHIN NI REI se obrne proti sodniku in ga pozdravi z OSU 
- na OTAGAI NI REI se obrne k nasprotniku in ga pozdravi z OSU 
- na KAMAETE se postavi v borbeni položaj z eno nogo nazaj  
- na HAJIME začne z borbo 
- na YAME se zaustavi 
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- na ZOKKO nadaljuje z borbo  
- v primeru prekinitve borbe, se na sodnikov ukaz MAWATE obrne proti svojemu trenerju in se usede v položaj 

SEIZA in čaka toliko časa, dokler ponovno ne dobi novega ukaza, da se postavi v FUDO DACHI položaj ( na vse 
ukaze odgovori z OSU)  

- na izrečena opozorila, opomine, kazni ali izključitev vedno odgovori z OSU 
- ob zaključku borbe se obrne v zadani smeri na SHOMEN – MUITE in čaka 
- na sodnikov poziv za pozdrav SHOMEN NI REI se prikloni in izgovori z OSU 
- na SUSHIN NI REI se obrne k sodniku katerega pozdravi z OSU 
- na OTAGAI NI REI se obrne k nasprotniku in ga pozdravi z OSU 
- na AKUSHU pristopi k nasprotniku in se rokuje z njim nato pa se vzratno oddalji nazaj do roba borišča in z OSU v 

FUDO DACHI položaju zapusti borišče 

 

7. 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 en trener ali vodja ekipe; 

• izgled 
- športno oblačilo (trenirka, 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 vstopa v borišče; 
- predajo borbe za svojega tekmovalca zahteva preko zapisnikarske mize ali urgentno z metanjem       
brisače ob borišču; 

 

7. 3.   Sodniki  
• standard 

- skupaj so 3 sodniki v borišču v starostnih kategorijah mlajših dečkov in ml.deklic, starejših dečkov in st. deklic ter 
mlajših kadetov in ml.kadetinj (7 - 13 let) ter 5 sodnikov v kategoriji kadetov, kadetinj, mlajših mladincev, ml. 
Mladink, mladincev in mladink ter članov in članic (14 – 39 let)  

- od teh je 1 glavni sodnik in 2 pomožna sodnika v starostnih kategorijah 7 – 13 let in 4 stranski linijski sodniki v 
starostnih kategorijah od 14 – 39 let  

• izgled 
- temno modre ali črne hlače, modra srajca z belim metuljčkom (kravato)  

• dolžnosti in obnašanje   
- glavni sodnik: 
- vodi borbo kot je opisano v poglavju 7. 1. 
- upošteva sugestije pomožnih stranskih sodnikov in njihove odločitve  
- razglasi zmagovalca skladno z doseženim rezultatom  
- v kolikor pride do tehtanja vodi tekmovalce na tehtanje 

- pomožni stranski  sodniki: 
- s zastavicami sugerirajo glavnemu sodniku in se izjasnijo po njegovem pozivu 

• terminologija (SHIAI – CHU) 
- sodnik – SUSHIN 
- tekmovalec – SHOBU  
- poziv tekmovalcema, da vstopita na borišče – AKA / SHIRO NAKAE 
- obrniti se naprej – SHOMEN MUITE 
- pozdrav naprej – SHOMEN NI REI 
- pozdrav sodniku – SUSHIN NI REI 
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- pozdrav med tekmovalcema – OTAGAI NI REI 
- postavitev v borbeni položaj – KAMAETE 
- začetek borbe – HAJIME 
- zaustavljanje borbe – YAME 
- nastavitev borbe – ZOKKO 
- prepovedan udarec – KOGEKI  
- prepovedan udarec v lice – GANMEN KOGEKI 
- prepovedan udarec v genitalije – KINTEKI KOGEKI 
- objem - TSUKAMI 
- držanje in vlečenje – KAKAEKOMI 
- udarjanje z glavo – ZUTSUKI 
- odrivanje – OSHI 
- poziv pomožnih sodnikov – FUKUSHIN SHUGO 
- cela točka – IPPON 
- pol točke – WAZA - ARI 
- neodločeno – HIKI - WAKE 
- opomin – CHUI 
- kazen – GENTEN 
- diskvalifikacija – SHIKAKU 
- brez točk – MITOMEZU 
- izven borišča (izhod iz borišča) – JOGAI 
- nedovoljena tehnika – FUMEI 
- opomin rdečemu/belemu tekmovalcu za udarec z glavo – AKA/SHIRO, ZUTSUKI, CHUI ICHI 
- sodnik ob dosoditvi cele točke npr. udarcem Shita Tsuki-em izgovori: – AKA/SHIRO, SHITA TSUKI, IPPON 
- dosojenje pol točke npr. Mae geri-em izgovori: – AKA/SHIRO, MAE GERI, WAZA - ARI 
- dosojenje drugega WAZA ARI-ja npr. Gedan Mawashi Geri-em – AKA/SHIRO, GEDAN MAWASHI GERI, WAZA – ARI 

AWASETE IPPON 
- najava pomožnim sodnikom za izjasnitev – HANTAI - O - TORIMASU 

- poziv pomožnim sodnikom za izjasnitev – HANTAI  
 

7. 4.  Zapisnikar 
• standard 

- po en zapisnikar za zapisnikarsko mizo  

• izgled 
- dolge športne hlače, srajca ali majica 

• dolžnosti in obnašanje  
- spremlja odločitve glavnega sodnika   
- vpisuje rezultate in vodi zapisnik celotnega tekmovanja (število točk, podaljške, tehtanje, pritožbe, pritožbeni 

postopek, izkjučitev,..) 
- lahko prekine borbo: 
- v kolikor ugotovi kakšne nepravilnosti vezane na borbo tehnične narave kot tudi to, da je npr. napačen 

tekmovalec na borišču, po navodilu predsedujočega sodniški komisiji ali podobno  
- prekinitev borbe izvrši z udarcem po gongu in metanje vrečkice (žogice) v borišče 

 

7.5. 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) 

 

7.6. Časomerilec 
Standard 
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- 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 

zadolžen za: 
- uro, 
- gong in 
- vrečkico. 

 

7.7. Kurir  
Standard 

- po en kurir za zapisnikarsko mizo  

Izgled 
- dolge hlače, srajca ali majica  

Dolžnosti in obnašanje 
- ažurira oglasno desko 

 

7.8. Pritožbeni organ   
Pritožbeni organ je: 

- sestavljen od sodnikov, ki so sodili sporno borbo ter zapisnikar 
- ima skupaj 3 člane v kategoriji do 13 let in vsaj 5 v kategoriji od 14 let,  
- sestane se ko je vložena pritožba na nepravilnosti med borbo ali neposredno po borbi, na zahtevo trenerja ali vodje 

ekipe  
- zapisnikar skliče pritožbeni organ 
- glavni sodnik, ki predseduje komisiji tudi odloči o pritožbi   
- na odločitev sodnika lahko trenerja vložita pritožbo samo v primeru kršitve tekmovalnih pravil.  

 

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

 

9. Sestava tekmovanja in žrebanje   
 

9.1. Sestava tekmovanja 
Vsa tekmovanja po kategorijah se izvedejo po pokalnem sistemu na izpadanje brez repesažev  

 

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

 

9.3. Prijave na tekmovanje  
 

9.3.1. Poziv in prijava na tekmovanje 
- 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 objavljenega 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 spletnem portalu 
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9.3.2. Prijavni list / Odprtje računa – registracija kluba 
Prijavni list oz. odprtje računa za registracijo kluba mora vsebovati naslednje:  

- 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. 

 

9.4. Akreditacija   
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 

 

9.5. Kotizacija – Tekmovalna taksa  
Kotizacija za nastop na tekmovanju 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. 

 

9.6. 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. 

 

10. Tehtanje  
Na prvenstvih nacionalnega in mednarodnega nivoja je potrebno spoštovati naslednja pravila: 

 

10.1. 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 

- 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; 
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11. Postopek po K.O. ali R.S.C.H. 
- 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. 

- Če je tekmovalec še naprej brez zavesti, samo glavni sodnik ali zdravnik lahko stopita v borišče, dokler zdravnik ne 
potrebuje dodatne pomoči 

- 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 zaustavil 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 zabeležijo R.S.C.H. v zapisnik, 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 izkaznico. 

- Pred nadaljevanjem borbe po prepovedi, kot je opisano v zgornjih alinejah bo tekmovalec šel skozi posebno 
zdravniško kontrolo. Zdravnik izda ustrezno potrdilo za nadaljevanje. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. Zdravniška pomoč  
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. 

 

15. Končne določbe  
Spremembe in dopolnitve teh prvil se sprejemajo na način in pod pogoji, ki so navedene v Statutu KKZS. Pravila 
Kumite KO začnejo veljati takoj, ko jih na svoji seji sprejme UO KKZS. 

 
 

 
                  Predsednik zveze: 
                              Jurij Orač 


