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TEKMOVANJE JE NAMENJENO OTROKOM VSEH 
STAROSTI. TEKMUJE SE V TREH DISCIPLINAH:
• Kata ali kihon
• Borbeni elementi na stoječo vrečo
• Poligon

 
URNIK TEKMOVANJA:
 08:30 - 09:00 - potrditev prijav 
 09:00 – Natančen razpored skupin  
  bo znan dan pred tekmovanjem
 12:00 – predviden konec

 
KOTIZACIJA: 
Otroci, ki so v okviru Karate inštituta  
vključeni v »Zmajčkov program«:  
5,00 eur za dve ali tri discipline.
Tekmovalci klubov, ki niso člani Karate Instituta: 
10,00 eur. 
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NAGRADE IN REZULTATI: 
Rezultati vseh disciplin se seštevajo. Otroci dobijo 
posebno zmajsko kartico za nastop na tekmovanju in 
medaljo. Pravila zmajčkovega tekmovanja so priložena v 
prilogi. 

 
SODNIKI: 
Sodniki z veljavno licenco KZS

TEKMOVALNE SKUPINE:
Otroci so razdeljeni po starosti (razredih),  
spolu (F- fantje, D – dekleta) in stopnji znanja 
(težavnost prikazanih elementov):

Starost 1. nivo oznaka 2. nivo oznaka
Predšolski Taikyoku shodan  

ali kihon, poligon 
F1 / D1

1. razred Taikyoku ali hein shodan 
ali kihon, poligon

F2 / D2

2. in 3. razred Heian shodan, poligon F3 / D3 Heian kate in borbeni elementi in poligon F4 / D4

4. / 5. razred Heian shodan, poligon F5 / D5 Heian kate in borbeni elementi in poligon F6 / D6

6. / 7. razred Heian shodan –  
sandan, poligon

F7 / D7 Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon F8 / D8

8. / 9. razred Heian in mojstrske kate, borbeni elementi in poligon F9 / D9
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1) Tehnični elementi
Disciplino sodijo trije sodniki. Tehnični elemen-
ti se točkujejo na osnovi treh kriterijev: pravilno 
izvedeno zaporedje, tehnična pravilnost, hitrost in 
sočasnost. Tekmovalec lahko na osnovi sodniških 
ocen dobi največ 9 točk. Najmanjše število točk, ki 
ga tekmovalec lahko doseže je 3. Dobljene točke 
se na koncu pomnožijo s količnikom težine prika-
zanih elementov.  

Pravilno izvedeno zaporedje
Tekmovalec lahko osvoji 1 ali 2 točki. Dve točki 
osvoji v primeru manjše napake (en napačen polo-
žaj ali element) ali pravilno izvedenega zaporedja. 
Eno točko osvoji v primeru večje napake.  
 

Tehnična pravilnost
Tehnična pravilnost je kvalitativna ocena, ki jo 
sodnik dodeli na osnovi lastne ocene pravilnos-
ti izvedbe. Ocena mora biti prilagojena starosti 
posameznih kategorij nastopajočih, tako da lahko v 
primeru dobre izvedbe tudi mlajši otroci dobijo vse 
točke. Tehnično pravilnost se ocenjuje z najmanj 1 
točko in največ 4 točkami. 

Hitrost in sočasnost
Tako kot tehnična pravilnost je tudi ocena hitrosti 
in sočasnosti odvisna od kvalitativne ocene sodni-
ka. Sodnik ocenjuje hitrost izvedbe elementov in 
njihovo sočasnost. Hitrost in sočasnost se ocenjuje 
z najmanj 1 točko in največ 3 točkami. 

Količnik
Seštevek ocen vseh treh sodnikov se na koncu 
pomnoži s količnikom težine tehničnih elementov, 
in sicer: kihon in Taikyoku Shodan (0,8), Heian 
Shodan, Heian Sandan (0,9), Heian Nidan, Yon-
dan, Godan (1,0), mojstrske kate (1,1).

2) Poligon 
 Disciplino vodi en sodnik, ki meri čas izvedbe 

poligona. Vsak tekmovalec lahko nastopi samo 
enkrat. Pri otrocih do 7 let je izjemoma možna 
ponovitev nastopa. Vsaka sekunda je vredna eno 
točko. 

 Napake pri izvedbi poligona se prišteva k skupne-
mu času: 

a) pribitek 0,5 sekunde (manjše napake, kot so 
dotik koordinacijske lestve, enonožni namesto 
sonožni poskok, izpust enega polja v koordinacij-
ski lestvi, 

b) pribitek 1 sekunde (večje napake, kot so tek po 
napačni strani stožca, spuščanje dveh polj v ko-
ordinacijski lestvi).

 

 
3) Borbeni elementi
  Disciplino borbeni elementi ocenjujeta dva 

sodnika. Borbene elemente se točkuje na osnovi 
treh kriterijev: raznovrstnost, borbeno gibanje in 
pravilna izvedba elementov. Pri vsakem kriteriju 
lahko tekmovalec dobi 3 točke. 

 
Raznovrstnost
 Raznovrstnost se ocenjuje na osnovi števila prika-

zanih elementov. Element mora biti prepoznaven 
in izveden na ustrezni razdalji ter ob ustreznem 
ravnotežju. Štejejo se tudi slabše izvedeni po-
samezni elementi ali povezave. Tekmovalec, ki 
prikaže do 3 različne elemente, lahko dobi 1 točko. 
Če prikaže od 4 do 5 elementov, dobi 2 točki,  za 
prikazanih več kot 6 elementov pa dobi 3 točke.   

  
Borbeno gibanje 
 Borbeno gibanje sodnika ocenita na osnovi kvali-

tativne ocene, pri kateri upoštevata raznovrstnost 
gibanja, povezanost gibanja in izvedbo elemen-
tov ter ohranjanje ustrezne razdalje. Tekmovalec 
ohranja ustrezno razdaljo, če se po vsakem napadu 
vrne za črto, ki  obkroža vrečo. Tekmovalec lahko 
osvoji najmanj 1 in največ 3 točke.   

Pravilna izvedba elementov
  Tako kot borbeno gibanje tudi pravilno izvedbo 

elementov sodnika ocenjujeta z najmanj  1 in 
največ 3 točkami. Pri izvedbi elementov sta 
pozorna na natančnost izvedbe, ohranjanje po-
končne drže in ustreznega ravnotežja med izvedbo. 

Skupni rezultat in nagrade
  Skupni rezultat se izračuna tako, da se 30 

začetnim točkam, ki jih je nastopajoči dobil za 
nastop, prištejeta rezultata tehničnih in borbenih 
elementov ter odšteje čas, ki ga je potreboval, da 
je izvedel poligon.  

 
 Rezultati tekmovanja se vpisujejo v aplikacijo Moje 

spretnosti, v kateri lahko tekmovalci spremljajo 
svoj napredek ali pa se primerjajo s sovrstniki. 

 
 Vsi nastopajoči dobijo medaljo. Pri vsaki starostni 

skupini se medalje razdeli glede na rezultate, in 
sicer:

-  zlato medaljo dobi prvih 25 %,
-  srebrno medaljo dobi naslednjih 35 %,
-  bronasto medaljo dobi preostalih 40 %.

 Vsi nastopajoči dobijo tudi kartico zmajevskih spo-
sobnosti za nastop na zmajčkovem tekmovanju.

TEKMOVALNA PRAVILA:
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