
 

 

 

Datum: 13.3.2023 

 

VABILO NA TEKMOVANJE 

 

 

Državno prvenstvo v Point Fighting-u za:  dečke/deklice, mlajše kadete/kadetinje, starejše 

kadete/kadetinje,  mladince/mladinke,  člane /članice in veterane/veteranke. 

 

Tekmovanje bo v soboto, 15.4.2023 

v športni dvorani Šolskega centra v Trebnjem 

Kidričeva ulica 11, Trebnje 
 

Organizator: KBV Fearless Fighters Trebnje  v sodelovanju z KBZS. 

 

Zbor tekmovalcev in pričetek tehtanja ob 9.00h. 

 

Začetek tekmovanja ob 11.00 h. 

 

Tekmovalna taksa znaša za DP: 

 10,00 €  dečki in deklice do 10 let starosti in mlajši kadeti/kadetinje starejše kadete/kadetinje 

 13,00 € za mladince/mladinke, člane/članice in veterane/veteranke 

 

Za plačilo startnin boste prejeli račun s strani KBZS po končanem tekmovanju. 

 

Na tekmovanje se je potrebno prijaviti preko portala zveze www.kbzs.si, do sobote  8.4.2023  do 

24.00. ure. 

Potrebno pa je prijaviti tako tekmovalce, kot tudi trenerje in sodnike ter vse spremljevalce, ki morajo 

biti registrirani za leto 2023.  

 

 

http://www.kbzs.si/


 

 

 

Po tem datumu bodo prijave zaprte in prijava tekmovalcev ne bo več mogoča. 

Ne pozabite na potrdila ortodontov za imetnike korekcijskih zobnih aparatov (kontrola pri tehtanju). 

Sodelujoči klubi morajo imeti poravnane vse zapadle obveznosti do KBZS. 

Vsi sodelujoči na tekmovanju za DP morajo biti registrirani v skladu z pravili s statusom TEKMOVALEC 

1 (na portalu zveze), imeti morajo Slovensko državljanstvo (ni dovolj le potrdilo o bivanju v Sloveniji), 

vsi trenerji morajo imeti veljavne trenerske licence oz. licence v pridobivanju ter registrirani v KBZS 

(NAJMANJ TEKMOVALEC 2)  

 

Obvestilo o starostnih kategorijah za TATAMI discipline: 

 

Dečki/deklice 7, 8 in 9 let   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2023 dopolnijo 7,8 in 9 let 

 

Mlajši kadeti  10, 11 in 12 let   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2023 dopolnijo 10, 11 in 12 let 

 

Starejši kadeti 13, 14 in 15 let   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2023 dopolnijo 13, 14 in 15 let 

 

Mladinci  16, 17 in 18 let   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2021 dopolnijo 16, 17 in 18 let 

 

Člani  19 do 40 let   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2023 dopolnijo 19 do 40 let 

 

Veterani 41 do 55   

V tej skupini so vsi, ki v letu 2023 dopolnijo 41 do 55 let 

 

Predsednik tekmovalne komisije:    

Emil Benko 


