
Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije   
je na  seji dne 23. 08. 2014 sprejet 
 

 

PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE 
INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE SLOVENIJE 

 
Pravilnik določa vrste tekmovanj v organizaciji Internacionalne Tradicionalne Karate Federacije Slovenije 
(ITKF Slovenije) pogoje za nastop, takse, način obveščanja in prijav, nivoje tekmovanj, podelitev odličij in 
priznanj, tekmovalne discipline in kategorije, organizacijo tekmovanj ter delitev dela med  ITKF Slovenije 
in društvi. 

  
 

1. člen 
ITKF Slovenije  v vsakem koledarskem letu organizira tekmovanja za naslov Državnega prvaka, občasno pa 
še druga tekmovanja:   

 Tekmovanja za naslov Državnega prvaka ITKF Slovenije  - (dvostopenjska) 

 Klubska tekmovanja za naslov Klubskega prvaka in kvalifikacije na Državno prvenstvo  ITK 
Slovenije 

 Državno prvenstvo  ITKF Slovenije za naslov Državnega prvaka (za državljane Republike Slovenije) 

 Druga tekmovanja: 
 pokalne turnirje ITKF Slovenije 
 mednarodni turnir 
 mednarodno prvenstvo ETKF  ali ITKF/WTKF. 

 
 

2. člen 
Predpogoj za sodelovanje na tekmovanjih  ITKF Slovenije za naslov Državnega prvaka je, da je 
tekmovalec/ka registriran pri ITKF Slovenije za tekoče leto. Višino letnih registracijskih taks tekmovalcev 
določi IO  ITKF Slovenije. 
Klubskega tekmovanja, ki se izvede skladno s tem Tekmovalnim pravilnikom, se lahko udeleži vsak 
polnopravni  član kluba. 
Državnega prvenstva se lahko udeležijo tekmovalci iz klubov ITKF Slovenije glede na dosežke Klubskih 
tekmovanj. Državnega prvenstva se lahko udeleži najboljših 10 tekmovalcev vsakega Klubskega 
tekmovanja v istem koledarskem letu glede na spol, starost, disciplino in kyu/dan stopnjo. 
 
 

3. člen 
Na tekmovanjih odprtega tipa lahko sodelujejo vsi prijavljeni tekmovalci  ne glede na članstvo v 
ITKF Slovenije. 
 

4. člen 
Klub mora tekmovalca/ko skladno z razpisnimi pogoji vnaprej prijaviti na tekmovanje in vplačati 
tekmovalno takso. 
 

5. člen 
Višino tekmovalnih taks predlaga Tekmovalna komisija, potrdi pa jih IO  ITKF Slovenije. Tekmovalna 
komisija obvesti povabljene klube in zveze o višini tekmovalnih taks v razpisu za posamezen turnir. 
 



 6. člen 
Tekmovalna taksa se vplača na TRR račun ITKF Slovenije  ali v gotovini na sam dan tekmovanja. 
 
 

7. člen 
Člane ITKF Slovenije in ostale udeležence tekmovanja se praviloma obvešča o tekmovanju najmanj 14, 
izjemoma 7 dni pred tekmovanjem. Obvestila se posredujejo praviloma v elektronski obliki. Prejemnik 
vabila potrdi prejem vabila preko elektronske oblike v najkrajšem možnem času po prejemu vabila. 
 

8. člen 
Prijava na uradno tekmovanje ITKF Slovenije se poda organizatorju tekmovanja v skladu z določili razpisa 
za to tekmovanje. Potrebno  je natančno upoštevati v razpisu določene datume. 
 

9. člen 
Predstavnik kluba mora pred pričetkom tekmovanja oddati izpolnjeno prijavno listo v pisni obliki (podpis 
zakonitega zastopnika kluba ali pooblaščenca in žig). 
 

10. člen 
Prijavna lista mora obvezno vsebovati izrecno določbo, da tekmovalec/ka nastopa na lastno odgovornost. 
 

11. člen 
Najbolje uvrščenim tekmovalcem/kam se glede na dosežke podelijo odličja:   

 za prvo mesto  zlato medaljo in diplomo, 

 za drugo mesto srebrno medaljo in diplomo, 

 za tretje mesto bronasto medaljo in diplomo, 

 za četrto mesto diplomo. 
V kategorijah, kjer nastopata dva ali več tekmovalcev, se medalje in diplome podelijo za vsakega 
tekmovalca posebej. 
 
 

12. člen 
Prvi trije najbolje uvrščeni klubi, glede na dosežene rezultate, prejmejo pokal. Pri izračunu uspeha 
posameznega kluba se upošteva vsota dosežkov vseh kategorij. 
 
Točkovanje dosežkov po tekmovalnih disciplinah: 

 prvo mesto 4 točke, 

 drugo mesto 3 točke, 

 tretje mesto 2 točki, 

 četrto mesto 1 točka. 
 
 

13. člen 
Ob koncu koledarskega leta Tekmovalna komisija podeli priznanja tekmovalno najuspešnejšim klubom ter 
posameznikom v koledarskem letu. Kriterij za uspešnost kluba je seštevek točk doseženih na tekmovanjih 
v organizaciji ITKF Slovenije skladno s točkovanjem iz 12. člena tega pravilnika. 
 
 Kriterij za uspešnost posameznika je seštevek: 

 točk doseženih na nacionalnih tekmovanjih v organizaciji SZTK skladno s točkovanjem iz 12. člena 
tega pravilnika ter 



 točk določenih v Pravilniku Selektorske komisije za dosežke na mednarodnih tekmovanjih. 
 

14. člen 
Tekmovalne discipline določajo Tekmovalna pravila ITKF Slovenije in ITKF/WTKF. 
 
Tekmovalci nastopajo v naslednjih tekmovalnih disciplinah: 

 kata posamezno, 

 kata ekipno, 

 kumite posamezno, 

 kumite ekipno, 

 kihon ippon kumite posamezno, 

 jiyu ippon kumite posamezno, 

 ko-go kumite posamezno, 

 fuku-go posamezno, 

 en-bu. 
 

15. člen 
Tekmovalci in tekmovalke so glede na starost razvrščeni v naslednje starostne kategorije: 

 Malčki in malčice, 

 Mlajši dečki in mlajše deklice, 

 Starejši dečki in starejše deklice, 

 Kadeti in kadetinje, 

 Mlajši Mladinci in mladinke, 

 Mladinci in mladinke, 

 Člani in članice, 

 Starejši člani in starejše članice. 
 

16. člen 
Vse kategorije se glede na kakovost obvladovanja karateja delijo v štiri kakovostne skupine: 

 D od vključno 9/8 in 7.kyu, 

 C od vključno 6/5. in 4.kyu, 

 B od vključno 3/2 in 1.kyu 

 A od vključno 1. DAN in višje.... 
 

17. člen 
Preglednica natančno opredeljuje tekmovalne kategorije in starostne kategorije ter discipline, v katerih 
se bo tekmovalo na tekmovanjih v organizaciji ITKF Slovenije v tekočem letu. 
(Pregledna tabela  je podana v prilogi ) 
 

18. člen 
 Tekmovalci in tekmovalke praviloma nastopajo v ločenih kategorijah. Izjeme so dovoljene v otroških 
kategorijah ter v En-Bu. Organizator ima pravico oblikovati kategorije glede na prijave tekmovalcev v 
posamezne kategorije in jih smiselno združevati tako po starostnih kategorijah (vertikalno oblikovanje) 
kot po spolu in/ali podkategorijah (horizontalno oblikovanje), pri čemer mora upoštevati dejanske 
okoliščine, sposobnosti tekmovalcev in skrbno pretehtati razmerja. 
 

 
 



19. člen 
Vsi tekmovalci posamezno nastopajo samo v svoji starostni kategoriji, razen skupin mladinci/mladinke in 
starejši člani/članice, ki lahko nastopijo tudi v kategoriji članov. 
 

20. člen 
O tekmovalnih disciplinah, kategorijah in podkategorijah se izdela preglednica, ki je sestavni del teh 
pravil. 
 

21. člen 
Tekmovalec/ka lahko popolni ekipo v disciplini kata ekipno z enim tekmovalcem/ko nižje starostne ali 
kakovostne skupine. 
 

22. člen 
V vsaki posamezni tekmovalni disciplini morajo biti prijavljeni najmanj trije tekmovalci oziroma dve ekipi. 
Tekmovalec/ka ali ekipa, ki je prijavljena v tekmovalni disciplini iz prejšnjega odstavka se praviloma 
pripoji enakovredni ali najbližje enakovredni višji skupini. Če take skupine ni, lahko organizator, glede na 
potrebe tekmovanja, določi kam naj se tekmovalec/ka ali ekipa uvrsti. Organizator lahko odloči, da se v 
tej disciplini ne tekmuje. 
 

23. člen 
Zaščitna oprema po ITKF/WTKF standardih je obvezna za tekmovalce/ke, ki nastopajo v Jiyu kumite, Ko-
Go kumite in Fuku-Go (zobni ščitnik, genitalni ščitnik, rokavice, prsni ščitnik za ženske). 
 
 
 

24. člen 
Tekmovalna komisija lahko preko razpisa v začetku tekmovalnega leta podeli pristojnost posameznemu 
klubu za so-organizacijo tekmovanja pod okriljem ITKF Slovenije. Aktivnosti pri izvedbi tekmovanja se 
delijo med ITKF Slovenije ter klubom soorganizatorjem. 
 

25. člen 
Aktivnosti kluba soorganizatorja : 

 Rezervacija in priprava dvorane 

 Prijava prireditve (UE, Policija) 

 Varnostno osebje 

 Priprava tekmovalnega prostora (načrt tekmovalnega prostora ) 

 Zagotovitev in ureditev bojišč 

 Mize, stoli 

 Ozvočenje 

 Razdelilna ograja 

 Zastave 

 Himna 

 Kabelski razvod (ozvočenje, računalniki, elektrika) 

 Drobni material (papir, svinčniki…) 

 Dekoracija (prti, ikebane, …) 

 Označbe tekmovališča in imena/transparenti klubov 

 Hrana in pijača za sodnike in organizatorje 

 Postavitev transparentov sponzorjev 



 Označbe (slačilnice, WC, ogrevalni prostor, tekmovališča, …) 

 Projekcijsko platno 
 
 Osebje za izvedbo tekmovanja: 

 Najem uradnega zdravnika ali zdravnika ITKF Slovenije 

 Najem uradnega napovedovalca (slovenščina, angleščina)   

 Rezervacija prenočišč za goste (po potrebi) 
 
 

26. člen 
Aktivnosti  Tekmovalna komisije: 

 Določitev tekmovalnih kategorij 

 Uradno obvestilo o tekmovanju s prijavnico klubom/zvezam 

 Koordinacijski sestanki za pripravo tekmovanja 

 Stroškovnik tekmovanja 

 Akreditacija osebja klubov po bojiščih 

 Sprejem in urejanje prijav 

 Vnos prijav tekmovalcev v informacijski sistem   

 Priprava žreba 

 Izdelava štartne liste po disciplinah in kategorijah ter klubih 

 Objava štartnih list na vidnem mestu 

 Izvedba prijave tekmovalcev in vplačila tekmovalnih taks.   
 

Nagrade za tekmovalce in klube: 

 Diplome 

 Medalje 

 Pokali 
 

Tehnična pomoč pri izvedbi tekmovanja: 

 Zagotovitev tehnične opreme   

 Računalniki 

 Tiskalnik 

 Projektor 

 Strežnik 

 Oprema za brezžično povezavo računalnikov 

 Priprava uradnih zapisnikov po disciplinah in kategorijah   

 Točkovanje uspešnosti po klubih/zvezah 

 Priprava spiska za plačilo dnevnic 

 Izdelava končnega Biltena tekmovanja 
 
Sodniška komisija : 

 Spisek delegiranih sodnikov ter seznam po bojiščih 

 Izvedba standardizacije sojenja 

 Sodniški rekviziti 

 Mape z ocenami /Zastavice o Gongi /Štoparice /Sodniški obrazci/Spisek dovoljenih kat 
 
 
  



Izvršni odbor : 

 Sprejem uradnih gostov   

 Uradni govorniki 

 Predstavniki gostov 
 

27. člen 
Marketing tekmovanja - klub soorganizator in ITKF Slovenije: 

 Uradni plakat 

 Obvestilo/vabilo medijem   

 Skrb za medije na tekmovanju   

 Materiali za medije, video in foto material 
 
 
 

28. člen 
 
V primeru nedoločenosti posamezne določbe ali sklopa določb se za razjasnitev stanja smiselno 
uporabijo zadnja tekmovalna pravila ITKF Slovenije in ITKF/WTKF tekmovalna pravila. 
 

29. člen 
Pravilnik Tekmovalne komisije ITKF Slovenije stopi v veljavo z dnevom sprejetja na Skupščini. 
 
 
 
 
V Novi Gorici, 14. 08. 2014                                                                                    Predsednik Stojan Šestan 


