Na podlagi 23. člena Statuta Zveze klubov JKA Slovenije je Izvršni odbor na svoji seji dne
17.12.2015 sprejel:

PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE ZVEZE KLUBOV
JKA SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
I.1 Vrste tekmovanj, registracijske in tekmovalne takse
1. člen
Zveza organizira naslednja tekmovanja:
 Pokalna tekmovanja;
 državna prvenstva;
 turnirji,
 mednarodna tekmovanja.
2. člen
Na državnem prvenstvu Zveze lahko nastopajo člani zveze z urejeno letno registracijo in
registracijo KYU/DAN stopnje. Pokalnih tekmovanj se lahko udeležujejo tudi predstavniki
tujih drugih držav članic JKA WF, Državnega prvenstva pa le državljani Republike Slovenije.
3. člen
Tekmovalna taksa se Zvezi poravna v dogovoru s Tekmovalno komisijo:
 z izstavitvijo računa po tekmovanju;
 z gotovinskim plačilom pred začetkom tekmovanja.
4. člen
Letni registracijski in prestopni rok članov JKA Slovenije poteka v mesecu januarju tekočega
leta. Razpis registracijskega roka pripravi Tekmovalna komisija. Tekmovalna komisija lahko
izjemoma med letom registrira tudi nove člane klubov.
5. člen
Višino tekmovalnih in registracijskih taks za posamezno leto predlaga Tekmovalna komisija,
potrdi pa jih IO Zveze.
6. člen

Tekmovalci lahko v tekočem letu nastopajo le za klub pri katerem so opravili letno
registracijo.
V primeru, da želi tekmovalec v prestopnem roku prestopiti v drugi klub in zanj tudi
nastopati naslovi prošnjo na Tekmovalno komisijo, ki odloči o možnosti prestopa na podlagi
prošnje posameznika, mnenja vpletenih klubov in na podlagi drugih okoliščin.
I.2 Obveščanje in prijave
7. člen
Člane Zveze in ostale udeležence tekmovanja se praviloma obvešča o tekmovanju najmanj
14, izjemoma 7 dni pred tekmovanjem. Obvestila se posredujejo praviloma v elektronski
obliki. Razpisi tekmovanj so objavljeni tudi na spletni strani zveze.
8. člen
Tekmovalna komisija po preteku roka prijav pripravi tekmovalne liste. Tekmovalne liste se
razpošljejo prijavljanim klubom v elektronski obliki dan pred tekmovanjem.
9. člen
V vsaki posamezni tekmovalni kategoriji/disciplini morajo biti vsaj 3 tekmovalci v katah ali 2
tekmovalca v kumiteju. V primeru, da je tekmovalcev manj, Tekmovalna komisija
prerasporedi tekmovalce v drugo kategorijo upoštevajoč starost in pasovno kategorijo.
I.3 Podelitev odličij, priznanj in Pokalni seštevek
10. člen
Najbolje uvrščenim tekmovalcem/kam se glede na dosežke podelijo odličja:
 za prvo mesto prejme zlato medaljo in diplomo,
 za drugo mesto prejme srebrno medaljo in diplomo,
 za tretje mesto prejme bronasto medaljo in diplomo,
 za četrto mesto prejme diplomo,
Na Državnem prvenstvu prejmejo še pokale za osvojitev prvega mesta kategorije:
 člani kata/kumite;
 članice kata/kumite.
V ekipnem tekmovanju prve tri uvrščene ekipe prejmejo pokal in diplomo, tekmovalci
medalje, četrto uvščena pa diplomo.
11. člen
Vse tekmovalne uvrstitve članov klubov in članskih kategorij štejejo za skupni Pokalni
seštevek.

V pokalni seštevek se seštevajo vsi Pokalni turnirji in Državno prvenstvo v tekočem letu.
V točkovanju članskih kategorij se v seštevku upoštevajo točke pridobljene v disciplini kata in
kumite posamezno, v klubskem seštevku pa še ekipni nastopi.
12. člen
V skupnem pokalnem seštevku klubov in članskih kategorij nastopajo le člani klubi zveze. V
primeru uvrstitve nečlana zveze na Pokalnem tekmovanju se njegova točkovna uvrstitev ne
upošteva, vendar se točkovna razvrstitev ne spreminja.
Točkovanje uvrstitev:
 prvo mesto 10 točk;
 drugo mesto 7 točk;
 tretje mesto 5 točk;
 četrto mesto 4 točke;
 peto mesto 3 točke;
 šesto mesto 3 točke;
 sedmo mesto 3 točke;
 osmo mesto 3 točke;
 deveto in vsako naslednje 1 točka.
13. člen
Priznanja se pokalnim zmagovalcem podelijo na zaključni prireditvi ali na prvem tekmovanju
v naslednjem letu.
II.2 Organizacija tekmovanj ter delitev dela
14. člen
Organizacija tekmovanj v okviru Zveze je razdeljena med Tekmovalno komisijo in tehničnim
organizatorjem zveze.
Organizatorja tekmovanja določi IO Zveze ob potrditvi koledarja za tekoče leto na predlog
Tekmovalne komisije in pobud posameznih klubov.
15. člen
Organizator zagotovi športno dvorano, ki ustreza naslednjim kriterijem:
- športna dvorana ima dovolj prostora za namestitev vsaj treh karate prizorišč;
- ima dovolj prostora za ogrevanje tekmovalcev;
- je dovolj prostora za postavitev podija za podelitve priznanj;
- je na voljo tribuna za gledalce;
- je dovolj prostora za opremo in delovanje tekmovalne komisije;
- so primerne garderobe za udeležence;
- je dvorana primerno ogrevana.

16. člen
Aktivnosti tehničnega organizatorja
 rezervacija dvorane;
 priprava dvorane in potrebnih rekvizitov;
 prijava prireditve;
 malica in pijača za uradno osebje;
 varnost na prireditvi;
 podpora Tekmovalni komisiji ob izvedbi tekmovnja.
17. člen
Aktivnosti Tekmovalne komisije
 priprava razpisa, obveščanje, zbiranje prijav, oblikovanje tekmovalnih list.
 priprava nagrad za tekmovalce in klube;
 zagotovitev osebja Tekmovalne komisije za izvedbo tekmovanja;
 zagotovitev drobnega inventarja za izvedbo tekmovanja;
 zagotovitev ozvočenja;
 zagotovitev prve pomoči;
 priprava zapisnikov in poročil.
18. člen
Aktivnosti Sodniške komisije
 delegiranje in seznam sodnikov po boriščih;Spisek delegiranih sodnikov ter seznam po
boriščih;


zagotovitev opreme za sodnike.
19. člen

Aktivnosti Strokovnega sveta
 poročilo tekmovanja in objava medijem;


analiza tekmovalnih nastopov in standardov.

20. člen
Stroške za najem dvorane poravna tehnični organizator tekmovanja. Vse ostale stroške pa
poravna Zveza.

II. POSEBNE DOLOČBE
II.1 Tekmovalne discipline in kategorije
21. člen
Tekmovalne kategorije in discipline za vsako leto pripravi Strokovni svet, odobri pa IO Zveze v
skladu z kategorijami JKA WF.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. Člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor Zveze.

Predsednik:
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