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POKAL SAMOBORA 

SAMOBOR, HRVAŠKA, 26.1.2002 
 
 
Za državno mladinsko reprezentanco je v težki kategoriji nastopil Matej Bajželj. Tokrat je v prvi 
borbi izgubil s hrvaškim reprezentantom in ostal brez uvrstitve. 
 
 
 

29. EVROPSKO MLADINSKO PRVENSTVO 

KOBLENZ, NEMČIJA, 15.-17.2.2002 
 
 
Matej Bajželj je nastopil tako ekipno kot posamično. V ekipnem nastopu je slovenska 
reprezentanca izgubila s Francozi, prav tako pa je Matej v posamičnem nastopu v težki kategoriji 
končal prvenstvo v prvem kolu.  
 
 
 

1. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE  

NOVA GORICA, 17.3.2002 

MATEJ SUŠNIK ZMAGOVALEC 1. POKALNE TEKME SLOVENIJE ZA DEČKE IN DEKLICE 
 
 
V nedeljo je bila v Novi Gorici 1. pokalna tekma Slovenije za dečke in deklice v letu 2002. Iz KK 
Kranj se je tekmovanja udeležil »samo« en tekmovalec. 
Ja, dobro ste prebrali »samo en«, pa ne zato, da bi kar čez noč postali »šparouni«, vendar imam 
občutek, da ostali mladi tekmovalci še niso dovolj pripravljeni za tako močna tekmovanja. »Nš 
Matejčk«, bi rekle že »mal starejše« tekmovalke, pa je očitno zrasel že v »taprauga machota«, saj 
veste kakšni rastejo v Šenčurju. Zakaj to govorim? Moram priznati,da je tudi mene »na skrivaj« 
skrbelo, kako se bo izšlo, saj je nastopil prvič v kategoriji starejši dečki do 48 kg, on pa jih ima 
komaj 36. Torej najmlajši in najlažji, za nameček pa še s komaj preboleno pljučnico. 
Kot vsak trener pa sem bil v dvomih, kakšna je sploh pripravljenost tekmovalcev pred prihajajočo 
sezono. Še v Ženevi, kjer sem se nahajal, priznam, so mi uhajale misli na prizorišče, kjer se je v 
tistem trenutku potil Matej. 
Vendar je Matej, kot se spodobi za »machota«, v štirih borbah opravil s konkurenco in tudi to ste 
pravilno prebrali, zmagal. Ja, preprosto če verjamete, lahko pa poizkusite ali pa vprašate Mateja. 
Jaz lahko samo rečem, »kapo dol, Matej!« Pa nočem biti Srečko Katanec. 

Drago Ristič 



3. ITALIA OPEN 

MILANO, ITALIJA, 23.3.2002 
 
 
Na tem mednarodnem turnirju je prvič nastopil Andrej Fojkar v kategoriji članov do 80 kg. Prvo 
borbo je tesno izgubil za eno točko. 
 
 
 

PRVI KLUBSKI TURNIR ZA OŠ IN SŠ V KATAH  
 
 
Tekmovanje se je dogajalo v petek, 29. marca v telovanici OŠ Helene Puhar za osnovnošolce in v 
telovadnici OŠ Franceta Prešerna za srednješolce. Skupno je nastopilo 47 tekmovalcev.  
Vodja tekmovanja: Igor Prašnikar, 5. DAN 
Glavni sodnik: Stane Nadižar, 5. DAN 
  Drago Cekič, 2. DAN 
Sodniki: Mitja Dujovič, 4. DAN 
 Branko Malešič, 3. DAN 
Zapisnikar: Andrej Kožuh, 1. DAN 
  
Najboljši trije po kategorijah so: 
Kategorija: Dečki, 1. - 4. razred, vsi pasovi 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Perhavec Janez 4  Kanshu  18,8  

2.  Prislan Aljaž 5  Kanshiwa 18,1  

3.  Ivančič Andrej 5  Kanshu  17,9  
  
Kategorija: Deklice, 1. - 4. razred, vsi pasovi 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Malešič Mojca 4  Kanshu  18,6  

2. Ristič Tjaša 5 Kanshiwa 18,4 

   Malinič Danijela 4  Kanshu  18,4  
  



 
Kategorija: Dečki, 5. - 8. razred, 8. - 4. kyu 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Leban Luka 4  Seichin  21,5  

2.  Nikolič Dejan 4 Kanshu 21,3 

3.  Simič Dragan 4 Kanshu 20,8 
  
Kategorija: Dečki, 5. - 8. razred, 3. kyu 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Kavčič Nejc 3  Seichin  21,8  

2.  Jurančič Janez 2  Seichin  21,5  

3.  Polanc Rok 3  Seichin  21,2  
  
Kategorija: Dečki, 5. - 8. razred, 2. kyu in višji 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Sušnik Matej 2  Seichin  23,1  

2.  Trost Rok 2  Seichin  22,5  
  
Kategorija: Deklice, 5. - 8. razred, vsi pasovi 

Mesto Priimek in ime KYU Kata Točke 

1. Štefe Špela 4  Kanshu  21,7  

2. Blagojevič Suzana 5  Kanshiwa 21,1  

3. Malešič Marša 4  Kanshu  21,0  
  
Kategorija: Fantje, 1. - 4. letnik, 2. kyu in višji pas 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Kern Luka 1  Kanshiwa 22,2  

2.  Kern Tomo 1  Seisan  22,0  

3.  Knez Luka 2  Seichin  21,2  
  



 
Kategorija: Dekleta, 1. - 4. letnik, 8. - 3. kyu 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Kostadinovska Renata 3  Seichin  20,3  

2.  Jeraj Mateja 3  Seichin  20,0  

3. Ziherl Zala 3 Seichin 19,6 

 Milost Jerneja 3 Kanshu 19,6 
  
Kategorija: Dekleta, 1. - 4. letnik, 2. kyu in višji pas 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Peternel Iva 1  Seisan  22,3  

2. Bakič Jelena 1 Kanchin 21,9 

3.  Vervega Teja 2  Seichin  21,0  
 
 
 

GRAND PRIX SLOVAKIA 

BRATISLAVA, SLOVAŠKA, 07.04.2002 
 
 
Na ta odprti mednarodni turnir je z B ekipo državne reprezentance odpotoval naš tekmovalec 
Andrej Fojkar. Čeprav trdo trenira, se mu tudi tokrat še ni nasmehnila sreča na mednarodni sceni 
(kakor ne tudi drugim slovenskim tekmovalcem na tem turnirju). 
V poltežki kategoriji je v prvem kolu izgubil proti slovaškemu tekmovalcu, v absolutni kategoriji pa 
proti madžarskemu tekmovalcu.  
 
 
 



2. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE  

KRANJ, 13.4.2002 
 
 
V soboto 13. 04. je KK Shotokan Kranj na OŠ F. Prešeren v Kranju organiziral 2. pokalno tekmo 
Slovenije za dečke in deklice. Od naših tekmovalcev se je tekmovanja udeležil Matej Sušnik, 
zmagovalec 1. pokalne tekme v borbah –48 kg. Tudi tokrat je nastopil pri starejših dečkih v katah 
in borbah. 
V katah je tekmovanje začel bolje kot tekmo prej, v 1. kolu suvereno premagal nasprotnika, 
kasneje pa se je izkazalo, da je še prešibak za to kategorijo, saj je moral priznati poraz 
močnejšemu in se uvrstil na 9-16 mesto. 
Prav nasprotno se je izkazalo v borbah, saj je, čeprav fizično šibkejši, dokazal, da je tehnično 
dobro podkovan borec in da sodi med favorite v tej kategoriji. Da pa sreča tudi v športu včasih 
obrne hrbet, je na žalost občutil tudi ta mladi tekmovalec. Po tem, ko je v prvi borbi dobesedno 
povozil nasprotnika,je v drugi, po suverenem vodstvu, zaradi dveh nekontroliranih udarcev v glavo 
dobil kazenske točke in na žalost navijačev, ki jih ni manjkalo, izgubil in vidno razočaran zapustil 
ring. 
Pa drugič, a ne Matej, »sej« leta delajo zate!  

Drago Ristič 
 
 
 

ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 

ŽALEC, 20.4.2002 
 
 
Kar nam ni uspelo teden dni prej v Kranju, lahko, z zadovoljstvom rečem, nam je v celoti to soboto 
v Žalcu. Ko sva z Jakom sestavljala plan treningov, sva ker naenkrat ugotovila, da imamo letos, 
po dolgih letih, zopet močno ekipo v članski konkurenci. Seveda se je, kljub temu, da je ekipa 
mlada, saj so v borbah prav vsi tekmovalci nastopili prvič v članski konkurenci, porajala želja po, 
saj veste,medalji. 
Za osvežitev spomina naj povem,da smo lansko leto na tem tekmovanju osvojili pet medalj, 
vendar so v borbah tri medalje prispevali tekmovalci KK Shotokan Ljubljana, ki so prejšnjo sezono 
branili barve našega kluba. Torej, lansko leto nismo imeli »lastnoročno« izdelanega tekmovalca za 
borbe v tej kategoriji. Po jesenskem »boomu«, saj veste, tistem, Jaka ponovno aktiviran iz penzije, 
Fojkov »come back« po poškodbi, Bojana in Smrko prvič v borbe, pa še Teo je postal »moški«, se 
je pa pokazala čisto drugačna podoba članske ekipe. Prav razveseljiva podoba, podoba o kateri 
sem sanjal kar nekaj let. Ja, tudi sanje se kdaj uresničijo. 
Torej na juriš! A kam, na kaj? Ja na medalje vendar, normalno! Samo to ni tako enostavno. Vedel 
sem, da smo z Bojano, Sabino in ekipno še z Jeleno blizu, vedel sem da je Teo odličen borec, 
čeprav pri mladincih, vedel sem da je Fojku uspel 200% »come back«, vem da je Jaka odličen 
trener, pa vseeno, tista zgodba o športni sreči (ali nesreči) se tako pogosto ponavlja, da nisem bil 
ravnodušen, priznam. No izšlo se je odlično. 
Pa po vrsti. Kljub številčno in kakovostno izredno močni konkurenci (takšne nisem zasledil že 
vrsto let) je šlo vse po načrtih. Skoraj, saj je Bojana poskrbela za hladen tuš, za oba, že takoj na 



začetku, ko v katah izpade že v prvem kolu. Sorry! Saj imamo še Sabino, ki kljub virozi in vročini 
prinese prvo, srebrno medaljo. Bravo Sabina, čestitam! Ekipa (Bojana, Sabina, Jelena) v katah 
osvoji tretje mesto. Nisem prezahteven, vendar lahko bi zmagale. To tudi punce dobro vedo, 
Bojana, besna kot ris, vrača udarec za poraz v katah in osvoji svojo prvo, bronasto medaljo v 
borbah pri članicah. Zasluženo.Ko bi le videli izraz sreče na njenem obrazu. Smrko vidno 
razočaran, po tesnem porazu v prvem kolu zapušča ring. Vendar Smrko, verjemi mi, tudi tvoj čas 
še prihaja, po prikazanem sodeč. V kategoriji –80 kg, Teo in Fojk bijeta vsak svojo bitko in, ne 
boste verjeli, finale je čisto kranjski. Teo in Fojk, drug proti drugemu. Fantazija! To se je zadnjič 
zgodilo davnega leta 1995, ko sta se v finalu srečala Jaka in nekdanji tekmovalec Leon Perčič. Iz 
tega finala daljši konec potegne Fojk in imamo zlatega Fojka in srebrnega Teota. Na sporedu je 
še zadnje dejanje, nastop Teota, Smrkota in Fojka v absolutni kategoriji. V tej, najtežji preizkušnji 
Smrko po težki borbi zopet izpade v prvem kolu. Sreča mu je še drugič v tem dnevu obrnila hrbet. 
Teo, s pravo bombo v glavo, onesposobi nasprotnika, si prisluži kazenske točke in prav tako 
poražen zapusti ring. Ja, tudi to se dogaja v tem športu. Fojk pa grize in grize in prigrize do 
bronastega odličja, čeprav bi z malo sreče (sumljiva sodniška odločitev in to dvakrat) lahko tudi 
drugič v tem dnevu zmagal. »Fojk sej to bi blo pa že prehudo, blo bi pa tut lepo, pa zaslužš si!« 
No to je pa vse. Fojk državn prvak in enkrat bronast, Sabina in Teo viceprvaka, bronasta Bojana 
in ekipa v katah. Dovolil si bom in dal celi ekipi oceno odlično,čeprav morda kdo misli drugače, 
ima pač svoje razloge. Posebno pohvalo pa si zasluži Jaka, ki je načrtno in res izvrstno pripravil 
tekmovalce v borbah. Odlično Jaka, gremo naprej!  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
1. mesto, Andrej Fojkar, borbe -80kg 
2. mesto, Sabina Jurič, kate posamično 
2. mesto, Matej Bajželj, borbe -80kg 
3. mesto, Bojana Dujovič, borbe -60kg 
3. mesto, KK Kranj, (Bojana Dujovič, Sabina Jurič, Jelena Bakič), kate ekipno 
3. mesto, Andrej Fojkar, borbe absolutno 
 



DRUGI KLUBSKI TURNIR ZA OŠ IN SŠ V KATAH  
 
 
Tekmovanje se je dogajalo v petek, 26. aprila v telovanici OŠ Helene Puhar za osnovnošolce in v 
telovadnici OŠ Franceta Prešerna za srednješolce. Skupno je nastopilo 43 tekmovalcev.  
Vodja tekmovanja: Igor Prašnikar, 5. DAN 
Glavni sodnik: Drago Cekič, 2. DAN 
Sodniki: Drago Ristič, 5. DAN 
 Mitja Dujovič, 4. DAN 
 Branko Malešič, 3. DAN 
Zapisnikar: Andrej Kožuh, 1. DAN 
  
Najboljši trije po kategorijah so: 
Kategorija: Dečki, 1. - 4. razred, vsi pasovi 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Perhavec Janez 4  Kanshu  19,1  

2.  Prislan Aljaž 5  Kanshiwa 18,5  

3.  Sintič Uroš 5  Kanshu  18,1  
  
Kategorija: Deklice, 1. - 4. razred, vsi pasovi 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Malešič Mojca 4  Kanshu  19,0  

2. Ristič Tjaša 5 Kanshiwa 18,8 

2.  Brezovec Tajda 5  Kansiwa  18,5  
  
Kategorija: Dečki, 5. - 8. razred, 8. - 4. kyu 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Leban Denis 4  Kanshu  21,8  

2.  Simič Dragan 4 Kanshu 21,6 

3.  Leban Luka 4 Seichinu 21,5 
  



 
Kategorija: Dečki, 5. - 8. razred, 3. kyu in višji 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Sušnik Matej 2  Seisan  23,6  

2.  Kavčič Nejc 3  Seisan  23,2  

3.  Jurančič Janez 2  Seichin  22,6  

 Trost Rok 2  Seisan  22,6  
  
Kategorija: Deklice, 5. - 8. razred, vsi pasovi 

Mesto Priimek in ime KYU Kata Točke 

1. Štefe Špela 4  Kanshu  21,6  

2. Malešič Marša 4  Kanshu  21,5  

3. Maslovarič Nina 4  Kanshiwa 21,1  
  
Kategorija: Fantje, 1. - 4. letnik, 2. kyu in višji pas 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Kern Luka 1  Seiryu  23,8  

2.  Kern Tomo 1  Seisan  23,2  

3.  Kolman Jure 2  Seisan  22,9  
  
Kategorija: Dekleta, 1. - 4. letnik, 8. - 3. kyu 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Milost Jerneja 3  Seichin  21,6  

2.  Jeraj Mateja 3  Seichin  21,3  

3. Ziherl Zala 3 Seichin 21,2 
  
Kategorija: Dekleta, 1. - 4. letnik, 2. kyu in višji pas 

Mesto  Priimek in ime KYU  Kata  Točke  

1.  Peternel Iva 1  Seisan  23,6  

2. Bakič Jelena 1 Seiryu 23,3 

3.  Perhavec Nina 2  Seichin  22,6  
 
 



LJUTOMER OPEN 2002 

LJUTOMER, 11.5.2002 
 
 

 »Ko to tamo pjeva« 
Najprej, preden se več ali manj podrobno razpišem o tekmi, razlaga podnaslova. »Ko to tamo 
pjeva« zato, ker smo se odpravili z avtobusom, v stilu znamenitega filma, in to ob pol šestih iz 
Kranja. Potovanje do Ljutomera je zaznamovala splošna zaspanost in pa komad (pozabil sem 
naslov), ki je bil na Ivini kaseti posnet kar trikrat….in če smo kaseto poslušali večkrat, potem si 
lahko predstavljate, katero pesem smo si popevali, ko smo prišli v Ljutomer. 
Prepotrebna malica, nato tehtanje in prijava »borcev«, tak je bil uvoden začetek dneva. Kmalu 
zatem smo v bojno areno spustili Mateja Sušnika, ki res ni imel dneva. V katah je za malenkost 
izgubil, podobno se mu je zgodilo kasneje v borbi. Nič hudega, naučil se je nekaj novega in upam, 
da bo to uporabil na državnem prvenstvu, ki se bliža. Rezultati ostalih »katašev« so kar odmevni. 
Jelena Bakič je osvojila drugo mesto v mladinski konkurenci, Dujovič Bojana tretje mesto v članski 
konkurenci in Jurič Sabina drugo mesto v članski konkurenci.  
Malo sem že slišal cingljanje medalj ampak finiš se je šele bližal. Po izvedbi kat se je v našem 
taboru počasi začela stopnjevati živčnost, še posebej pri Knez Luku in Knavs Gregorju, za katera 
je bila to prva tekma. Borbe…strah in groza vsakega začetnika in sladka strast že prekaljenih 
borcev. Ogrevanje je živčnost razbilo, jo je pa povrnilo čakanje na začetek borb v njuni 
konkurenci. Le navadita se fanta. Taka je procedura na karate tekmah, še posebej turnirjih, kjer 
nikoli ne veš, kdaj bo na vrsti tvoja kategorija. 
Krstna borba Knavs Gregorja je bila res dobra. Čeprav je izgubil in to tesno je pokazal srčnost in 
kar nekaj znanja. Kljub razočaranju, ki si ga občutil Gregor le tako naprej, če boš vztrajal in 
napredoval tako kot v zadnjem letu, bo padla tudi kakšna medalja. 
Knez Luki pa je uspel veliki met. Prva tekma pa že srebrna medalja. Bravo in čestitke, še posebej 
za zagrizenost v finalu, kjer je žal le zmanjkalo znanja. Nič hudega, trening in še enkrat trening 
vse popravi. 
Naša dva kadeta, Tomo Kern in Dragan Erik sta žal naletela na premočna nasprotnika, ali pa tudi 
pretežka, in izgubila prvo borbo. Malo več žgancev in pa kakšno skletco sem in tja, pa tudi težji 
borci ne bodo pretrd oreh. 
Nato je prišla pa prava bitka. Jure Kolman nastrojen in motiviran, da mu je para kar silila iz ušes 
se je soočil s kasnejšim zmagovalcem Bogaljevičem. Jure, prikazal si res dobro borbo, čeprav 
rezultat tega morda ne pove. Malo več poudarka na taktiki in preglednosti borbe pa bi zmagal, še 
posebej z željo s katero si stopil v ring. Na tem mestu se mi zdi prav, da povem, da kadar kranjski 
borec stopi na tatami ni pred njim borca, ki se ga ne bi dalo premagati. Srčnost in trma vedno 
naredita čudeže.  
Ženski del ekipe prav tako ni razočaral. Bojana Dujovič si je priborila drugo medaljo v borbah in 
osvojila drugo mesto. Počasi se že vidi napredek, vsaj toliko sem lahko videl, kaj več pa o borbi 
ne morem povedati, ker sem bil takrat žal na drugem ringu, kjer sem vodil drugo borbo. Ja tako je, 
če imaš dovolj borcev, letanje iz ringa v ring……no pa to so bolj sladki problemi kot ne. Jelena 
Bakič je v konkurenci mladinke absolutno osvojila drugo mesto. Prikazala je res dobro prvo borbo, 
v finalu proti kar kakšnih deset kg težji nasprotnici pa žal ni šlo. No…. Jelena zlata medalja v 
borbah te že čaka na naslednjem turnirju, samo vzeti jo moraš. Na koncu in ne najmanj 
pomembno bom omenil Ivo Peternel, ki je osvojila svojo prvo zlato medaljo v borbah. Odličen 
nastop, ki je bil opravičeno nagrajen z zlato medaljo in tudi težko prigaran, vsaj sodeč po rdečici, 



ki ni izginila še uro po končani finalni borbi. Še enkrat čestitam Iva in upam, da boš v tem tempu 
nadaljevala. 
Nato je sledila večerja in pot domov. Malo petja, pripovedovanje raznih šal, klicanje znancev po 
mobitelih in nasploh veliko vpitja in kričanja, to bi bil rezime poti domov. V Kranju je bila še 
obvezna zabava, opis pa bom prihranil, saj vse tudi ni dobro povedati…  

Andrej Fojkar 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, kadetinje  
2. mesto, Sabina Jurič, kate posamično, članice 
2. mesto, Jelena Bakič, kate posamično, mladinke 
2. mesto, Jelena Bakič, borbe absolutno, mladinke 
2. mesto, Bojana Dujovič, kate posamično, članice 
2. mesto, Knez Luka, borbe do 70kg, mladinci 
3. mesto, Bojana Dujovič, borbe nad 55kg, članice 
 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DEČKE IN DEKLICE 

ILIRSKA BISTRICA, 25.5.2002 
 
 
V soboto 25. maja je bilo v Ilirski Bistrici državno prvenstvo, ki sva se ga udeležila Matej Sušnik 
kot tekmovalec in jaz kot trener, šofer in še kaj bi se našlo.. . Naj omenim, da je bilo vzdušje v 
dvorani res peklensko, zadušljiv zrak in pa 26 stopinj celzija res niso bili mačji kašelj za dva 
Gorenjca navajena na svež gorski zrak. Kljub temu je Matej v močni konkurenci osvojil odlično 
tretje mesto in tako zopet dokazal, da je dober borec, ki pa bo moral še kaj popraviti, če bo želel 
poseči po zlati medalji. Nihanja v borbi, kjer mu včasih pade koncentracija in pa težko doseganje 
točk iz napada so ga stala prestižnega odličja.  
Po podelitvi sva odpujsala na večerjo nato pa odšla gledat Sestre v domači fotelj.  

Andrej Fojkar 
 

Rezultati: 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe do 48kg, starejši dečki 
 
 
 



DRŽAVNO EKIPNO PRVENSTVO V BORBAH 

NOVA GORICA, 1.6.2002 
 
 
Dne 1. 6. se je v Šempetru pri Novi Gorici odvijalo državno ekipno prvenstvo. Tja smo odšli v 
sledeči postavi. Za kadete so delali Gregor Knavs, Luka Kern, Dragan Erik , za mladince Jure 
Kolman, Luka Knez in Matej Bajžel ter za člane Matej Bajžel, Luka Smrkol in moja malenkost 
Andrej Fojkar.  
Ekipa kadetov je osvojila tretje mesto. Premagali so mestne tekmece Šotokan klub iz Kranja, proti 
ekipi iz Postojne so pa v razburljivi končnici in podaljšku žal izgubili. Rezultat je tretje mesto, kar je 
za mlado ekipo v redu.  
Mladinci so žal v prvi borbi naleteli na premočnega nasprotnika iz Slovenskih Konjic in izgubili. V 
članski ekipi smo premagali Trbovlje, nato izgubili proti kasnejšim prvakom ekipi Pirana in v borbi 
za tretje mesto premagali Šotokan Ljubljano.  
Moram reči, da je ostal grenak priokus, saj smo imeli možnosti tudi za zlato medaljo pa smo jo 
zapravili. Kje je krivda za izgubljeno priložnost? Vsekakor jo prevzamem jaz, saj sem v odločilnem 
trenutku, ko bi moral biti najbolj odločen, ostal z najmanj energije in moči. Pobralo mi jo je prejšnje 
vodenje naših tekmovalcev, tako da sem proti tekmovalcu iz Pirana stopil milo rečeno s praznimi 
baterijami. To se mi na tekmi še ni zgodilo in je bila to zame nova izkušnja.  
Izpostavil bi dva posameznika, ki sta prikazala, vsak po svoje v svojih zmožnostih, najboljše 
predstave v kranjski ekipi. Prvi bi bil Luka Knez, ki je čeprav je izgubil, opozoril s svojo 
borbenostjo. Všeč mi je njegovo nagnjenje po napadalni borbi, kar je v modernem karateju 
vsekakor prednost. Matej Bajželj je pokazal standardno dobro predstavo borbe na tekmi in še 
enkrat pokazal, da včasih res kar preveč medel vtis iz treninga ni njegov pravi obraz. Ostali smo 
pokazali srednje dobro predstavo, nismo pa posebno izstopali.  
Tako se je končala zadnja tekma v spomladanskem delu. Sedaj pridejo na vrsto zaslužene 
počitnice, sredi avgusta pa se začnejo zopet resnejše priprave na jesenski del sezone. Takrat 
bodo nove tekme, nove priložnosti in upam tudi nove zmage… 

Andrej Fojkar 
 
Rezultati: 
3. mesto, kadeti (Knavs Gregor, Kern Tomo, Dragan Erik) 
3. mesto, člani (Fojkar Andrej, Smrkolj Luka, Bajželj Matej) 
 
 
 

9. KARATE CUP "SLAVONSKI BROD 2002" 

SLAVONSKI BROD, HRVAŠKA,  
 
 
Za državno mladinsko reprezentanco Slovenije je nastopil Matej Bajželj v kategoriji do 80 kg. V 
prvi borbi je premagal tekmovalca Slovaške, v drugi tekmovalca BiH, tretjo borbo je izgubil proti 
tekmovalcu Hrvaške. V repasažu za 3. mesto je v podaljšku tesno izgubil proti tekmovalcu 
Slovaške in zasedel 5. do 8. mesto.  



SLOVENIJA OPEN 

KOPER, 21.9.2002 
 
 
Ta mednarodni turnir, že tretji po vrsti, se je tokrat odvijal v Kopru, v novi prelepi športni dvorani 
»Bonifica«. Na njem je nastopilo preko dvesto tekmovalcev iz sedmih držav (Avstrija, Italija, Švica, 
Češka, Hrvaška, BIH in Slovenija). Kot vedno smo se tudi mi, z osmimi tekmovalci,sicer malo 
oslabljeni (manjkali so Sabina, Fojk in Teo-saj veste dopusti še trajajo), udeležili tega priznanega 
tekmovanja. Seveda je bilo to istočasno tudi otvoritev nove tekmovalne sezone, tako da smo bili 
tako trenerji kot tekmovalci v dvomih; trenerji ali smo dobro pripravili tekmovalce, tekmovalci pa ali 
so dobro pripravljeni na novo sezono. No, kmalu je šlo zares in ni bilo več časa za razmišljanje o 
dvomih in podobno. 
Najprej kate, sicer samo ženska zasedba (Bojana, Jelena in Iva), Luka Kern zaradi bolezni ni 
mogel na pot, drugih »moških« pa žal za take podvige še nimamo. Sicer me to malo moti, samo, 
tudi to bo. Seveda so naše »vrle mladenke« takoj, brezkompromisno, štartale proti medaljam in si 
vsaka eno tudi prilastila (Bojana srebrno, Jelena srebrno in Iva bronasto). Odlično! 
Gremo sedaj v borbe-na juriš!!! »Ja, dekleta in fantje, malo težje bo«, si mislim. Ja, ja, nisem se 
zmotil,samo,kaj pa moji živci!? Trpijo, ane, sej je čist navadn, itak sm navajen. 
Iva, Bojana in Erik izgubijo v borbah za tretje mesto, Grega izpade prvo kolo, ampak, zopet 
zablesti Jelena in osvoji bron(bravo Lela!-tako jo kličemo), sledi Jure »nš drvar« (tut ga tko 
kličemo) in po »drvarski« borbi v finalu izgubi proti hrvaškemu tekmovalcu in si pribori srebro. 
Vesel je, kako tudi ne, saj je to njegov največji uspeh. Za popestritev pa zopet poskrbi »nš fajter« 
Tomo. Po težki izenačeni borbi za vstop v finale, izgubi proti fizično premočnemu hrvatu (ja, očitno 
imamo v ekipi hrvaški sindrom in to tako blizu Piranskega zaliva). Nato v borbi za tretje mesto 
najprej zadobi dva kulturno močna udarca v glavo (mi praumo da je pokadu petarde), kar pa ga 
samo razjezi in dobesedno »očofa« nasprotnika z nogami in si tudi on pribori bron, zaslužen. 
Posebno poglavje si zasluži Luka Knez.A zakaj? Ja, po spletu okoliščin (razpored kategorij na 
turnirju in svoji polnoletnosti) je moral nastopiti v članski konkurenci. Čeprav je že dolgo tega vam 
iz lastnih izkušenj povem, da ni enostavno, če vemo, da je Luka šele spomladi začel svojo športno 
karijero. Sicer je bil poražen že v prvi borbi, vendar je začel odločno in kljub temu, da je bilo že ob 
pogledu na semafor jasno, da ne more zmagati, odločno grizel do konca. Res pohvale vredno, 
drugim za zgled, zato sem mu tudi namenil posebno poglavje.  
Pa smo na koncu. Povzetek je: osem tekmovalcev, šest medalj. Aja, pa moji živci so tut uredu.  

 
Drago Ristič 

 
Rezultati: 
2. mesto, Bojana Dujovič, kate, članice 
2. mesto, Jelena Bakič, kate, kadetinje 
2. mesto, Jure Kolman, borbe nad 73kg, kadeti 
3. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
3. mesto, Jelena Bakič, borbe do 55kg, kadetinje 
3. mesto, Tomo Kern, borbe do 63kg, kadeti 
5.-8. mesto, Bojana Dujovič, borbe do 60kg, članice 
5.-8. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, kadetinje 
5.-8. mesto, Erik Dragan, borbe do 63kg, kadeti 
8.-16. mesto, Gregor Knavs, borbe do 63kg, kadeti 
16.-20. mesto, Luka Knez, borbe do 68kg, člani 



1. POKALNA TEKMA ZA MLADINCE 

LIMBUŠ, 29.9.2002 
 
 
Teden je minil od turnirja "Slovenija open", strasti ob lepem uspehu naših tekmovalcev so se 
polegle in že smo potovali v Limbuš pri Mariboru novim medaljam naproti. Vzdušje po zadnjih 
uspehih je bilo prijetno sproščeno, tekmovalci motivirani, skratka, dan se je skoraj prelepo začel. 
Če odkrito priznam, ne maram prelepih začetkov, vendar tekmovalce že toliko poznam, da sem 
vedel, da ob tako močni zasedbi kot je bila ta, (kompletno ekipo, razen Bojane, ki ni več mladinka, 
sta okrepila še Luka Kern in Sabina) uspeh ne more izostati. 
Ja, dragi člani in vsi tisti, ki to berete, lahko vam povem, da zopet berete zgodbo o uspehu, 
zgodbo o ljudeh, ki pišejo svetlo plat zgodovine kluba. 
Glede na to, da sem deloval na dveh ringih, kajti zgodilo se je, da sta po dva naša tekmovalca 
nastopila istočasno in sem spremljal rezultate površno, se niti nisem zavedal, da se dogaja nekaj 
lepega. Pozoren sem postal šele, ko mi je nekdo od trenerjev dejal: "Drago, a si se odločil, da 
danes izpelješ klubsko tekmovanje!" 
Ja, res je bilo skoraj tako, saj so se naši tekmovalci med seboj srečevali v polfinalih in finalih, tako, 
da smo imeli na zmagovalnem odru po tri dobitnike medalj v posamezni kategoriji, vsega skupaj 
pa smo jih osvojili enajst (tri zlate, tri srebrne in pet bronastih). Fantazija, kaj naj še rečem!? 
Ne bom opisoval vseh bojev posebej, kajti vsak tekmovalec si zasluži maksimalno pohvalo. 
Delovali so kot dobro utečeni stroji in kar je najlepše, kot homogena ekipa. 
Vem, da se bo našel kdo in dejal, da je lažje priti na vrh, kot na njem ostati, vem, da bom moral 
včasih pisati tudi o neuspehih. Tako je pač življenje, je pa nekaj na dlani - srečen sem, srečen 
zaradi zadnjih uspehov, srečen, da lahko delujem v takem klubu in trudil se bom, da bom čim 
manjkrat pisal o neuspehu.  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
1. mesto, KK Kranj (Jelena Bakič, Iva Peternel, Sabina Jurič), kate ekipno, mladinke 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, mladinke 
1. mesto, Tomo Kern, borbe do 63kg, kadeti 
2. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
2. mesto, Jelena Bakič, borbe do 55kg, mladinke 
2. mesto, Erik Dragan, borbe do 68kg, mladinci 
3. mesto, Sabina Jurič, kate, mladinke 
3. mesto, Jelena Bakič, kate, mladinke 
3. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
3. mesto, Luka Knez, borbe do 68kg, mladinci 
3. mesto, Grega Knavs, borbe do 68kg, mladinci 
5.-8. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
5.-8. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, kadetinje 
5.-8. mesto, Erik Dragan, borbe do 63kg, kadeti 
5.-8. mesto, Grega Knavs, borbe do 73kg, kadeti 
5.-8. mesto, Jure Kolman, borbe do 73kg, kadeti 
5.-8. mesto, Jure Kolman, borbe do 75kg, mladinci 
 



INTERNATIONAL OPEN KARATE TOURNAMENT 

SAN MARINO, 11.-13.10.2002 

HIGHLANDER V SAN MARINU 
 
 
»Pokaži jim, kako se bori Highlander«, me je coach Jaka pospremil z besedami, dan pred 
odhodom. Prvo priložnost za dokazovanje sem dobil v soboto, ko so bile na vrsti ekipne tekme. V 
prvem kolu smo dobili stalne favorite Italijane. Boječ začetek, preveliko spoštovanje nasprotnika je 
botrovalo, da sem, kot peti po vrsti, nastopil z rezultatom 4:0 v nasprotnikovo korist. Na tatami 
sem stopil močno motiviran. Hotel sem pokazati sebi in svoji ekipi, da je mogoče premagati tudi 
Italijane. Nasprotnik, za glavo večji dolgin, se je že takoj po začetku borbe pognal vame. Umiril 
sem ga v stilu Higlanderja. »Malo« premočno sem ga prestrezal z roko v glavo. Dobil sem 
opomin, pa nič hudega. Stvari sem postavil na svoje mesto. Nadaljevanje je bilo v mojem stilu. 
Rušil sem ga, dobil tako tri točke, nato pa sem še presenetil z udarcem v glavo. Konec borbe sem 
doživel kot zmago s 4:0. Drugi dan so bile na vrsti posamične borbe. Nastopil sem v svoji 
kategoriji pod 80 kg in po nespretni borbi izgubil proti Avstrijcu z 2:0.  
Čakal me je še nastop v absolutni kategoriji. Bil sem prepričan vase in sem si želel medalje ali 
vsaj dobrega rezultata. Nasprotnik je bil hladen tuš mojim željam. Dobil sem Iana Cola, ne vem 
kolikokratnega prvaka v absolutni kategoriji, stalnega reprezentanta angleške selekcije. Dan prej 
sem gledal nekega dvometrskega črnca, vsega čokatega in oglatega in sem si mislil, sam pri sebi, 
da proti takemu borcu, se je pa res težko boriti. Tako sva se gledala, jaz Highlander njega navzgor 
in on Ian Cole mene navzdol. Začel je res trdo. Nisem ravno šibak, pa se mi je zdelo, da so moji 
bloki šibki v primerjavi z njegovimi udarci. Boril sem se res odlično. Tako kot je treba proti 
fizičnemu močnejšemu nasprotniku. Veliko sem gibal, ga provociral, celo rušil sem to klado, pa 
me je potegnil za sabo na tla, tako da z zaključkom ni bilo nič. Konec rednega dela je bilo 1:1. V 
podaljšku sem vedel, da bo napadel…čakal sem ga, se sprožil in ga prestrezal v prsi. Sodnik je 
prekinil borbo in sodil. Njemu je dal piko, Cole je zmagal, jaz pa sem z dolgim nosom premišljeval, 
kje me je zadel. Žrlo me je, zato sem šel do Iana Cola in ga vprašal, kje me je zadel. Z groznim 
angleškim naglasom je rekel: »I don t know, ask the referee«…in v prevodu…«Pojma nimam, 
vprašaj sodnika.« 
S tem se je končala moja zadnja borba v San Marinu. Ogromno sem se naučil in sedaj je čas, da 
te izkušnje prenesem na trening in skušam iz njih čim več iztržiti.  

Andrej Fojkar 
 
 



3. SHOTOKAN TURNIR "KRANJ 2002" 

KRANJ, 12.10.2002 
 
 
Ta, že tretji po vrsti, tradicionalni turnir, v organizaciji KK SHOTOKAN Kranj, je, lahko rečem, v 
celoti uspel. Tako po organizacijski kot kakovostni plati, saj je na njem nastopilo preko dvesto 
tekmovalcev iz enaindvajsetih klubov, tudi iz Hrvaške. 
Ker je ta turnir prestižnega pomena tudi za naš klub (če ne drugo, je to nastop pred domačim 
občinstvom), smo tudi mi prijavili številčno ekipo (17 tekmovalcev). Sicer malo oslabljeni, vendar s 
podmladkom (pet deklic:Tjaša Ristič, Mojca Malešič, Tajda Brezovec, Špela Štefe, Jerneja Milost 
in trije fantje: Nejc Kavčič, Rok Trost, Rok Polanc) smo, lahko rečem, zopet dosegli lep uspeh; 
enajst medalj pri posameznikih (pet bronastih, pet srebrnih in ena zlata) in srebrno medaljo kot 
klub v skupnem seštevku. 
Že na začetku, v katah, me je prav podmladek pozitivno presenetil. Nastopili so namreč prvič na 
tako močnem turnirju in dosegli lepe rezultate. Tjaša je pri malčicah tesno (z 2:1) izgubila za tretje 
mesto. Tajdi, Špeli in Jerneji se je godilo enako, Mojca je prišla do svoje prve-bronaste in Nejc 
prav tako do svoje prve-srebrne medalje. Seveda tudi tako imenovana prva ekipa ni dovolila 
presenečenj in rutinirano pobirala medaljo za medaljo (Bojana zlato, Sabina, Iva in Luka Kern 
srebrno, Matej Sušnik bronasto). Manjkala je edino Jelena, ki bi se sigurno vmešala v boj za 
medalje, vendar je prav ta dan postala polnoletna, zato smo ji tudi dovolili »špricati« tekmovanje 
(vse najboljše »Lela«). 
V borbah naši mladi fantje (Matej, Nejc in oba Roka) niso imeli sreče, saj so bili najmlajši v skupini 
in tako tudi fizično bistveno šibkejši (ja fantje, bo treba žgance jest). No, kljub temu, da so izgubili 
prvo borbo pa po prikazanem sodeč v bodočnosti lahko računamo na njih. Tudi Bojana je tokrat 
ostala brez medalje, saj je v borbi za tretje mesto izgubila s kasnejšo zmagovalko. Ivi se je uspelo 
kljub temu, da je bila daleč najlažja in najmanjša tekmovalka, po težkih in drmatičnih borbah (ja, 
tut kšno petardo je pokadila, ane Iva!?) uspelo prebiti do brona. Mladinci so bili svoje boje med 
seboj in z drugimi in zopet trije od štirih stali na stopničkah. Jure je bil drugi, Erik in Grega sta si 
razdelila tretje mesto, za Luka Kneza pa je tokrat zmanjkalo prostora (sorry Luka, pa drugič, 
ane!?). 
To je to drage bralke in dragi bralci. To je bil turnir v Kranju, kakovosten turnir vreden ogleda, 
turnir opisan skozi moje oči. Sigurno ga je kdo videl drugače,sigurno je kdo drugačnega mnenja, 
konec koncev ima vsak pravico do svojih pogledov, dejstvo pa je, da smo bili, kljub turobni, 
deževni soboti nasmejani - nasmejani zaradi uspeha.  

Drago Ristič 
 
Nastopilo je 193 tekmovalcev iz 25 klubov iz Slovenije in Hrvaške. Skupna razvrstitev po 
doseženih rezultatih: 
1. mesto KK Shotokan Grosuplje 
2. mesto KK Kranj 
3. mesto KK Shotokan Kranj 
 
Rezultati naših: 
1. mesto, Bojana Dujovič, kate, članice 
2. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
2. mesto, Jure Kolman, borbe, mladinci 
2. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
2. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 



2. mesto, Sabina Jurič, kate, članice 
3. mesto, Erik Dragan, borbe, mladinci 
3. mesto, Gregor Knavs, borbe, mladinci 
3. mesto, Iva Peternel, borbe, mladinke 
3. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
3. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Bojana Dujovič, borbe, članice 
5. – 8. mesto, Jerneja Milost, kate, mladinke 
5. – 8. mesto, Luka Knez, borbe, mladinci 
5. – 8. mesto, Nejc Kavčič, borbe, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
5. – 8. mesto, Tajda Brezovec, kate, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Tjaša Ristič, kate, malčice 
8. – 16. mesto, Matej Sušnik, borbe, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Rok Polanc, borbe, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Rok Trost, borbe, starejši dečki 
 
 
 

2. MEDITERANSKO PRVENSTVO V KARATEJU 

REKA, HRVAŠKA, 19.-20.10.2002 
 
 
V Reki je bilo dvodnevno tekmovanje mediteranskih držav. Tekmovanje je bilo zelo kakovostno, 
udeležilo se ga je 11 držav. Pravico nastopa je imel samo eden v kategoriji iz vsake 
reprezentance. 
Prvi dan sem nastopil v svoji kategoriji minus 80 kg proti jugoslovanskemu reprezentantu, ki je bil 
kasneje tretji. Boril se je tako, kot mi sedaj na tej stopnji treninga najmanj leži. Umiril je borbo in 
čakal na mojo napako. Proti koncu borbe sem postal nestrpen, šel v napad, a me je »jugica« 
kontriral. Izgubil sem 2:0. Naslednji dan smo imeli ekipni nastop. Pomerili smo se z Egiptom in 
izgubili 2:3. Bil sem eden izmed zmagovalcev, a kaj ko za ekipno zmago potrebuješ tri in ne dve 
zmagi. Bili smo res blizu zmagi, saj je naš tekmovalec vodil 4:0 potem pa zapravil zmago s 
kontakti. Tako je splavala po vodi tretja zmaga, potrebna za nadaljnjo uvrstitev. Egipčani so bili 
potem tretji, prav tako pa bi bili lahko tudi mi Slovenci.  
Morda vas bo zanimal občutek borbe z Alahovimi privrženci. Čudno se počutiš, ko jih gledaš, kako 
pred borbo objeti mrmrajo svoje molitvice, med samo borbo si pa nemalokrat z nekakšnim bojnim 
krikom vzdigujejo samozavest. Svojega nasprotnika sem se lotil z njegovim orožjem. Napadel 
sem prvo sekundo, malo na trdo, tako da sem pokazal, da tudi Alah ni vse. V nadaljevanju sem 
tempo umiril in zmagal s 3:1. 
Za na koncu bi rekel samo še to. Sem blizu medalje na večjih tekmovanjih, a tista pika na i, mi 
sedaj še manjka. Iskal jo bom na treningih in tisti, ki me poznate, veste, da bom dal vse od sebe.  
Andrej Fojkar 
 
 



2. POKALNA TEKMA ZA MLADINCE 

LIMBUŠ, 19.10.2002 
 
 
Ko smo po tekmi v Kranju sedeli v Evrotu, je Šef s ponosom seštel osvojene medalje, prišel do 12 
in rekel: 'No Šaraba, tole je merca za naslednjo tekmo!' Škoda, da si ni zaželel več, saj bi osvojili 
toliko kot bi si zaželel. Tako pa so se punce in fantje morali kar malo zadrževati, saj bi sicer 
osvojili res čisto vse. Jim pa to ostaja za naslednjo tekmo in glede na to, da bo to državno 
prvenstvo, je to tudi O.K. Poleg šefovih navodil, pa je vsem skupaj očitno dal pospešek tudi PRS, 
s katerim smo se srečali, ko se je prav tako kot mi ustavil na jutranji kavici Na jasi. Razlika je bila 
le v tem, da je on kljub veliki gneči kavico gotovo dobil, mi smo se pa odločili, da jo bomo spili kdaj 
drugič. Če smo že prišli tako daleč, smo se tako mi kot Kernov Tone lotili posla. 
Cilj je bil jasen, saj smo se odločili, da štejejo samo zlate. Take in drugačne. Take so bile tri, 
drugačne še tri, ostale bodo pa drugič. 
Če začnem pri puncah, moram zelo pohvaliti vse tri, saj so skupaj osvojile kar osem medalj. V 
najboljši formi je bila prav gotovo Iva, ki je osvojila štiri individualne medalje, Jelena dve, Sabina 
eno, poleg tega pa so v ekipnih katah vse tri skupaj osvojile drugo mesto. Tudi tekmovanje v 
katah se je najbolje odvilo za Ivo, saj je tako pri kadetinjah kot pri mladinkah osvojila srebrno 
medaljo. Pri tem naj poudarim, da bi pri mladinkah morala osvojiti zlato medaljo, saj je bila 
dejansko prvo uvrščena. Tekmovalka, ki je zasedla prvo mesto, je bila naknadno diskvalificirana, 
vendar se je vodstvo tekmovanja, po neki meni ne čisto jasni logiki, odločilo, da uvrstitve ostalih 
tekmovalk ostanejo nespremenjene kljub diskvalifikaciji. V konkurenci mladink je Jelena izpadla v 
polfinalu in nato osvojila tretje mesto. 
V konkurenci mladinskih ekip so naše punce zasedle 'le' drugo mesto. Resda so samo kato 
izvedle slabše kot nasprotnice, vendar pa je zato bil njihov bunkai neskončno boljši in bi si 
zaslužile zlato medaljo. Vseeno pa upam, da bodo do državnega prvenstva sinhronizirale tudi 
kato. Zato pa je bila iz kola v kolo boljša predstava Kernovega Luka, kateri se je do finala ravno 
pošteno ogrel in se pripravil na še en spopad z Bogaljevičem. Za kogarkoli drugega bi bila takšna 
kata kot jo je predstavil Luka usodna, na žalost pa Bogaljevič ni kdorkoli in tako Luku še naprej 
ostaja velik izziv. Mimogrede, Bogaljevič se je s te tekme vrnil s petimi zlatimi medaljami in si 
zasluži vse čestitke. Kljub temu pa se mi vse bolj zdi, da je res že zadnji čas, da ga nekdo 
'sname'. Od naših mladincev bi bil letos tega sposoben kvečjemu Teo, kateri pa se očitno še ni 
odločil za kaj takega in se mu je tokrat spretno izognil. Malo mu je pri tem bojda pomagala tudi 
šola. Poleg Teota je doma ostal še en favorit in sicer Kernov Tomo, kateremu je ponagajala ena 
bolezen, sicer pa bi moral nastopiti v (po teži) najlažji kategoriji kadetov. 
Ne glede na to pa je v tej kategoriji nastopil Erik, ki pa je imel tokrat obilo smole, saj je ravno on 
moral plačati ceno prvega borca na tatamiju. Sodniki so namreč takoj na začetku želeli nazorno 
pokazati, kakšen je kriterij za kontakte pri kadetih, zaradi česar si je Erik za sicer povsem korektne 
in kontrolirane udarce (nobene krvi, padca ali vsaj rdečice ni bilo videti pri nasprotniku) prislužil 
preveč kazenskih točk, da bi lahko upal na zmago. Sodniški kriterij je kasneje tako močno padel, 
da je Erik pri mladincih borišče zapustil pretepen in opraskan, zmaga pa je kljub temu pripadla 
nasprotniku. Erik v tej borbi ni imel niti enega kontakta in je, če ne drugega, odpravil napako iz 
prejšnje borbe. Žal prepozno. Ker pa njegove borbe sploh niso bile slabe, verjamem da bo že na 
naslednji tekmi precej boljše. 
V kadetski konkurenci je svoj nastop neuspešno končal tudi Luka, kateri je bil tokrat kilometre 
daleč od knežjega kamna, zaradi česar sem mu svetoval naj raje malo pospeši. Očitno je nasvet 
upošteval, saj se mu je v mladinski konkurenci uspelo prebiti do tretjega mesta. Za kaj več mu je 
manjkala čarobna formula ali pa vsaj še nekaj treninga. Nekoliko bolje se je v isti kategoriji 



(mladinci do 68 kg) odrezal Grega, kateri se je prebil v finale, kjer pa je klonil. O njegovi finalni 
borbi ne bi izgubljal preveč besed, saj mi še danes ni čisto jasno kaj se je zgodilo. Namreč, v 
polfinalni borbi je Grega solidnemu borcu suvereno 'zabil' 8, 9 ali celo 10 točk (v bistvu nihče ni 
štel), nato pa v finalu nekemu povprečnežu ni uspel dati niti ene. Pravzaprav mu je eno točko 
podaril, saj je bil prvi kaznovan, ko je tehniko zaključil s premočnim kontaktom, drugič pa, ko je 
nasprotnika predolgo vlekel za rokav. Čeprav je bil nasprotnik še naprej nenevaren, pa je bil za 
Grega očitno neugoden in je do konca borbe ostalo pri rezultatu 0:1. Škoda. Pač pa je zato toliko 
večje veselje pripravil Jure, kateri se je v kategoriji kadetov do 73 kg povzpel na vrh. 
Po dveh zanimivih borbah, ki jih je na koncu dobil dokaj suvereno, se je Jure znašel v finalu. Tam 
ga je pričakal pravi dolgin, kateri je za nameček še odlično obvladal nožno tehniko in je pred 
finalom vsakega nasprotnika premagal z učinkovitimi nožnimi napadi. Verjetno je verjel, da bo 
tako tudi v finalu in se je že videl na zmagovalni stopnički. No, pa je spotoma srečal enega 
britoflana in ni bilo nič z zlatom. Jure je borbo namreč oddelal taktično izredno zrelo, saj je 
nasprotniku ves čas krajšal distanco, tako da ta z nožnimi tehnikami ni uspel zadeti ničesar. Poleg 
tega pa ga je Jure pogosto prestrezal ali pa vsaj toliko spravil iz ravnotežja, da ga je nato z 
lahkoto zadel, če mu ni pred tem že ušel z borišča. Ker nasprotnik do konca borbe ni uspel najti 
ustreznega odgovora, Jurček pa je medtem pridno nabiral točke, se je slavje lahko začelo. Ravno 
enako, le da je bil Jure takrat v bolj nehvaležni vlogi, se je pripetilo v mladinskih bojih. Juretu je 
zbranost po zmagi pri kadetih precej popustila in v mladinski konkurenci proti, tudi sicer 
kvalitetnejšemu in bolj izkušenemu, Vozliču iz KK Ljubljana, ni imel veliko možnosti. Borba je bila 
v prvem delu sicer izenačena, ko pa je Vozlič enkrat 'prebral' Jureta in dvignil ritem borbe ter 
skrajšal distanco, pa je le še pridno nabiral točke, saj se Jure ni uspel pravočasno in ustrezno 
prilagoditi spremembi. Vendar pa ta poraz Juretu ni niti malo zmanjšal apetita, tako da je ravno 
tako kot s kadeti, kasneje suvereno opravil še s ploščatim Štormanom. 
Za konec pa najboljše! Punce & borbe. Tokrat so bile odlične, saj sta Iva in Jelena zmagali, 
Sabina pa je osvojila tretje mesto, katerega pa je nedvomno enako vesela kot Iva in Jelena 
zmage. O Ivi niti ne bi več izgubljal besed, saj je imela očitno tako fenomenalen dan, da je v 
borbah 'pometla' z vsemi konkurentkami v kadetski konkurenci, za nameček pa je še v mladinski 
konkurenci osvojila tretje mesto. S skupno osvojenimi petimi medaljami je bila pri puncah 
nedvomno najuspešnejša tekmovalka sploh. Jelena je v kategoriji mladink do 55 kg s svojim 
'infarktnim' slogom osvojila zlato medaljo. Vseh njenih borb nisem spremljal v celoti, saj se je 
večkrat zgodilo, da sta se na obeh boriščih istočasno borila po dva naša tekmovalca, tako da bi 
kaj drugega kot čestitam težko rekel. Vseeno pa sem opazil, da ima Jelena poseben stil borbe, saj 
uporablja zelo kratko distanco in številne napade. Tak način borbe ji ustreza, čeprav je videti 
precej nevaren in včasih tvegan, na srečo pa to še toliko bolj velja za njene nasprotnice, ki tokrat 
niso imele pravega odgovora. Celotni uspeh je lepo zaokrožila Sabina, katera se je kljub vidni 
tremi maksimalno pripravila na svoje borbe in s tretjim mestom pri mladinkah popolnoma izpolnila 
svoje načrte. Že pri ogrevanju se je videlo, da je se je tokrat odločila osvajati točke ne glede na 
ceno, saj sem pri prestrezanju pod rebra dobil nič kaj ženski udarec. Na borišču ni bilo dosti 
drugače, saj je Sabina z mawashijem že v začetku borbe jasno povedala, da je prišla po zmago. V 
nadaljevanju je zadela še enkrat in polfinale je bilo tu. V polfinalu je Sabino čakala prva favoritinja 
in kasnejša zmagovalka, kateri Sabina kljub dobri borbi ni bila kos. 
Ker je glede na formo naših bork in borcev tudi v bodoče pričakovati podobne rezultate, ni 
nikakršne potrebe, da bi imelo tole poročilo sploh zaključek. Morda le obvestilo državljanom. Ob 
podobnih uspehih naših bork in borcev bo potrebno kmalu spet uvesti Dan borca.  

 
aka Šarabon 



Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, kadetinje 
1. mesto, Jelena Bakič, borbe do 55kg, mladinke 
1. mesto, Jure Kolman, borbe do 73kg, kadeti 
2. mesto, Gregor Knavs, borbe do 68kg, mladinci 
2. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
2. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
2. mesto, KK Kranj, (Iva Peternel, Jelena Bakič, Sabina Jurič), kate ekipno, mladinke 
2. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
3. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, mladinke 
3. mesto, Jelena Bakič, kate, mladinke 
3. mesto, Luka Knez, borbe do 68kg, mladinci 
3. mesto, Sabina Jurič, borbe do 55kg, mladinke 
5.-8. mesto, Erik Dragan, borbe do 68kg, kadeti 
5.-8. mesto, Sabina Jurič, kate, mladinke 
 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE IN KADETE 

NOVA GORICA, 02.11.2002 
 
 
Najpomembnejša tekma jesenskega dela sezone je za nami, rezultat pa je bolj ali manj 
pričakovan. Devet osvojenih medalj, od česar dva naslova državnega prvaka, eno drugo in šest 
tretjih mest, je soliden hkrati in hkrati tudi dokaj realen rezultat naše kadetske oziroma mladinske 
ekipe. Le dve bronasti medalji v katah sta sicer nekoliko pod pričakovanji, vendar pa zaradi 
nesrečne kombinacije žreba in nevednosti (milo rečeno) sodnikov več od tega enostavno ni bilo 
mogoče doseči. Kern Luka je v prvem kolu pri mladincih tako naletel na starega znanca 
Bogaljeviča in je kljub zelo dobro izvedeni kati, lahko upal le na nasprotnikovo napako. Napake ni 
bilo in Luka se je moral zadovoljiti z bojem za tretje mesto. Prvo repasažno borbo je sicer dobil, 
odločilno proti Ademiju pa izgubil in končal na petem mestu. V konkurenci mladink je Iva Peternel 
v prvem kolu nastopila proti Špeli Muha, katera je bila zanjo premočan nasprotnik in tudi Iva je bila 
v igri le še za bron. Le-tega je po dveh zmagah tudi osvojila, pri čemer je v zadnjem krogu 
premagala klubsko sotekmovalko Sabino Jurič, katera je tako osvojila peto mesto. Jelena Bakič je 
izpadla takoj na začetku. Ekipa mladink (Peternel, Jurič, Bakič) je v katah osvojila tretje mesto. 
Poleg tega, da sta tako Luka kot Iva 'nažrebala' standardna reprezentanta in državna prvaka, pa 
se ob gledanju kat tudi nisem uspel znebiti občutka, da sodniki pri naših katah bolj kot ne 
ocenjujejo napake, medtem ko pri ostalih (predvsem shotokan) katah ocenjujejo kato kot celoto, 
pri čemer napak pogosto sploh ne opazijo. Kljub temu, da je ta njihova nevednost njihov problem, 
pa vse skupaj postaja zelo neugodno za naše tekmovalce in tekmovalke. Kajti tudi, če bi nekdo od 
naših kato izvedel popolnoma perfektno, sodniki tega najbrž niti ne bi opazili.  
Za razliko od kat, pa so se toliko boljše začele borbe. Že takoj na začetku je Tomo Kern v najlažji 
kategoriji kadetov suvereno osvojil naslov državnega prvaka. Pri tem je imel Tomo še največ 
težav sam s sabo, saj je na vsak način hotel prikazati svoje odlične tehnike z nogo v glavo. Udarci 
so sicer vsi po vrsti zadeli tja kamor morajo, vendar je Tomo očitno pozabil, da je v konkurenci 
kadetov praktično vsak dotik že kontakt in si je prislužil lepo število kazni. V kadetski konkurenci 
sta nastopila še Erik Dragan (do 60 kg) in Grega Knavs (do 70 kg). Prvi je naletel na nasprotnika, 
katerega bi moral 'pojesti', vendar se Erik ni uspel odločiti kam bi ga zadel, nasprotnik pa se je te 



Erikove igre na koncu naveličal in ga je (sicer bolj po nesreči kot ne) zadel in zmagal. Kaj 
takšnega se temu borcu v nadaljevanju ni več zgodilo, tako da o borbi za tretje mesto Erik ni 
mogel niti sanjati. Medtem je Grega tretje mesto sicer dosegel, a mu je lahko žal, da ni osvojil 
naslova. V polfinalni borbi je namreč zelo dobro začel proti neugodnemu (beri: visokemu in z 
nogami spretnemu) borcu, proti kateremu je povedel z 2:0, nato pa je v nadaljevanju malo popustil 
in borba se je končala z neodločenim rezultatom. V podaljšku je popustil še bolj in finale se je 
odvilo brez njega. Omenim naj še, da je Gregov nasprotnik povsem brez težav dobil finalni dvoboj. 
Enak rezultat kot Grega je v mladinski konkurenci kategorije do 65 kg dosegel tudi Knez Luka. V 
mladinski kategoriji do 75 kg je veliko srčnost ponovno pokazal Jure Kolman, kateri je prvo borbo 
sicer izgubil, nato pa dve dobil in zasluženo osvojil bronasto medaljo. Glede na to, da je to šele 
njegovo prvo leto v mladinski konkurenci, je rezultat odličen, vendar je istočasno potrebno reči, da 
ima Jure še precej neizkoriščenega potenciala, zaradi česar je v prihodnosti upravičeno 
pričakovati še več. Čeprav smo tisto nekaj več pričakovali od našega najboljšega borca v 
mladinski konkurenci, pa tokrat nismo prišli na svoj račun. Očitno je Nova Gorica za Mateja Bajžlja 
nesrečen kraj, saj se je tudi letos odvila lanska zgodba. Obakrat je Teo že v prvem kolu naletel na 
najmočnejšega nasprotnika in obakrat je izgubil. Tokrat je bil zanj usoden že omenjeni Bogaljevič, 
kateri je tudi v borbah (do 80 kg) na koncu zmagal. Kljub temu, da Teota še nikoli nisem videl tako 
'navitega' (s tem ne mislim na čupo), pa se mu je zmaga izmuznila. Začel je sicer fantastično, saj 
je zelo učinkovito prestrezal nasprotnikove napade. Pri rezultatu 2:2 je nasprotnika prestrezal tako 
učinkovito, da mu je vzelo sapo, vendar se je kasneje uspel pobrati in je z mawashijem v glavo 
povedel za tri točke. Teo mu je že v naslednjem napadu vrnil, vendar je glavni sodnik očiten 
zadetek hladnokrvno spregledal in ni sodil ničesar. Z izenačenjem ni bilo nič, pač pa je Bogaljevič 
nadaljeval odlično in pridno zbiral točke. Ko v nadaljevanju glavni sodnik tudi 'ni opazil' Teotovega 
ura mawashija, je bilo jasno, da je borba izgubljena. In sem dobil odgovor na vprašanje, ki sem si 
ga postavljal na pokalni tekmi v Limbušu. Čeprav je bil v tej borbi sodniški faktor zelo odločilen, pa 
Teotu vseeno dajem nasvet, da naj močno pospeši trening. Dejstvo je namreč, da je Bogaljevič 
njegov Lavrič, kar nikakor ni lahko, vendar ima eno zelo pozitivno lastnost - sili te biti boljši. Borbo 
za tretje mesto proti AA je nemotivirani Teo gladko izgubil.  
Kot je že v navadi, pa za konec še punce. Iva z državnim naslovom, Sabina druga in Lela tretja. 
Komplet medalj torej, največ slave pa, tako kot že vso letošnjo sezono, za Ivo, katera je tokrat 
nastopila v mladinski konkurenci (prvič) in tudi tu gladko opravila z vsemi. Zanimiva je bila 
predvsem finalna borba, v kateri je Iva nasprotnico vztrajno zadevala v glavo (kontrolirano), 
nasprotnica je vztrajno simulirala kontakt. Čeprav je Iva ves čas prevladovala, pa se je redni del 
borbe vseeno končal neodločeno. Iva tudi v podaljšku ni spreminjala taktike in je ciljala v glavo. 
Iva zadane, nasprotnica pade, sodniki dosodijo simuliranje in zmago Ivi. In čestitke dežujejo. 
Sabina v najtežji kategoriji kljub svojim dolgim rokam ni uspela doseči zmagovalne točke in je 
zapravila izredno priložnost, da osvoji naslov državne prvakinje. Izgubila je z 0:1, jaz pa upam, da 
bo, v kolikor se ji takšna priložnost še kdaj ponovi, izkoristila ponujeno. Leli tudi huda čupa ni 
pomagala, da bi premagala reprezentantko Fekonjo, vendar je potrebno pohvaliti njen pristop k 
borbi. Kljub temu, da je bila nasprotnica precej boljša, se ji je Lela zelo dobro upirala in vztrajno 
nabirala točke. Dejstvo, da lahko dobiva točke tudi proti takšni nasprotnici in dejstvo, da Lela šele 
prvo leto nastopa v mladinski konkurenci, sta zagotovilo, da bo v prihodnje dosegla še veliko. 
Tokrat dlje kot do tretjega mesta pač ni šlo.  
Na koncu smo se vsi trije, ki smo vodili ekipo (Bojana, Fojk in jaz) strinjali, da smo dosegli veliko. 
Prav tako pa smo se tudi strinjali, da bi lahko z malo sreče dosegli še dosti več. Nastopil je torej 
čas, ko se z državnega prvenstva vračamo z dvema prvakoma, eno viceprvakinjo in šestimi 
bronastimi, in z vsem tem nismo več zadovoljni. Za takšno nezadovoljstvo si lahko le čestitamo in 
se ga veselimo. Da bi bili na ta način lahko nezadovoljni še naprej, pa bo potrebno še boljše in še 
več trenirati.  

Jaka Šarabon 



 
P.S. Nekaj vpliva na letošnje rezultate pa so imele nedvomno tudi čarovnice oziroma napori naših 
tekmovalcev, da bi jih primerno počastili. Zato upam, da bo prihodnje leto DP nekoliko bolj 
oddaljeno od tega veselega praznika.  
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, mladinke 
1. mesto, Tomo Kern, borbe do 55kg, kadeti 
2. mesto, Sabina Jurič, borbe nad 55kg, mladinke 
3. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
3. mesto, Jelena Bakič, borbe do 55kg, mladinke 
3. mesto, KK Kranj (I. Peternel, S. Jurič, J. Bakič), kate ekipno, mladinke 
3. mesto, Gregor Knavs, borbe do 70kg, kadeti 
3. mesto, Jure Kolman, borbe, do 75kg, mladinci 
3. mesto, Luka Knez, borbe, do 65kg, mladinci 
5. – 8. mesto, Erik Dragan, borbe do 60kg, kadeti 
5. – 8. mesto, Jelena Bakič, kate, mladinke 
5. – 8. mesto, Sabina Jurič, kate, mladinke 
5. – 8. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
5. – 8. mesto, Matej Bajželj, borbe, do 80kg, mladinci 
 
 
 

3. POKALNA TEKMA ZA MLADINCE 

LIMBUŠ, 16.11.2002 
 
 
Na tekmo je odšlo sedem tekmovalcev, ki so se vrnili s 13-imi medaljami v posamičnih kategorijah 
in eno ekipno medaljo - 3 medalje so bile zlate, 6 srebrnih in 5 bronastih. 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, kadetinje 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, mladinke 
1. mesto, Sabina Jurič, kate, mladinke 
2. mesto, Gregor Knavs, borbe do 68kg, mladinci 
2. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
2. mesto, Jelena Bakič, borbe do 55kg, mladinke 
2. mesto, Jure Kolman, borbe do 73kg, kadeti 
2. mesto, KK Kranj, (Iva Peternel, Jelena Bakič, Sabina Jurič), kate ekipno, mladinke 
2. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
3. mesto, Erik Dragan, borbe do 63kg, kadeti 
3. mesto, Gregor Knavs, borbe do 73kg, kadeti 
3. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
3. mesto, Jelena Bakič, kate, mladinke 
3. mesto, Jure Kolman, borbe do 75kg, mladinci 
5. – 8. mesto, Sabina Jurič, borbe nad 55kg, mladinke 



30. MEDNARODNI KARATE TURNIR "TRBOVLJE 2002" 

TRBOVLJE, 14.12.2002 
 
 
Leto je naokoli in zopet je nastopil čas, da se odpravimo na ta prestižni turnir, ki bi ga lahko 
poimenovali najstarejši karate turnir v Evropi, kar tudi je. 
Že statistika prijav (478 tekmovalcev iz 66 klubov in 5 držav) nam da vedeti,da je to najmočnejši 
turnir v Sloveniji. Ker člani našega kluba, odkar tekmujemo, nismo manjkali, smo se ga, jasno, tudi 
letos udeležili in sicer z desetimi tekmovalci. Nekoliko pomlajena in zaradi (zopet) bolezni 
okrnjena ekipa je dokazala, da je željna zmag in vrnili smo se s šestimi medaljami, še dve pa sta 
se nam za las izmuznili. 
Že pri dečkih, kjer sta nastopila Nejc Kavčič in Matej Sušnik, sem začutil, da nismo prišli zaman. 
Vendar v tej kategoriji ne v katah in ne v borbah nismo prišli do odličij. Nejc je kot mlad in še 
neizkušen tekmovalec, vendar z izredno voljo in željo po zmagi,nastopil suvereno,bilo pa je še 
premalo za sam vrh. Težko pa to rečem za našega že »prekaljenega mačka« Mateja, ki mislim da 
je imel med vsemi 478 tekmovalci največ smole. Že v katah, kjer je iz nastopa v nastop, zmagoval 
kot za šalo, je v boju za medaljo izgubil z 2:1 in pristal na nehvaležnem 5. – 8. mestu. Enako se je 
godilo v borbah, kjer je prav tako za medaljo končal borbo neodločeno. Sledil je podaljšek tudi z 
neodločenim izidom, nakar je po odločitvi sodnikov zopet izgubil z 2:1 in dosegel, saj veste, 5. – 8. 
mesto. »Pač, Matej, ni bil tvoj dan,samo verjemi, še prihajajo!« 
Sedaj pa POZOR! Nastopa Iva, ta naša brezkompromisna Iva, ki letos za šalo pobira medalje 
kjerkoli se pojavi.Ja, pa to še ni vse. S svojimi kontraverznimi potezami, ki mislim da so posledica 
prav te brezkompromisnosti in velike želje po zmagi, poskrbi, da meni osebno, pa tudi za Fojka bi 
si upal reči, dvigne pritisk do kritičnih meja. 
V katah je nastopila suvereno, ni imela konkurence do finala, kjer je morala priznati poraz njeni 
večni konkurentki, Ređičevi in si priborila srebro. Prav tako se je pričelo v borbah,vendar, groza, v 
borbi za vstop v finale, že dobljeno borbo izgubi v zadnji stotinki sekunde zaradi kontakta (saj 
veste kako je to, sodnik udari na gong Iva pa na go…!). Sledi repasaž in borba za tretje mesto, ki 
jo dobro obvladuje,vodi, vendar, joj, saj ni res pa je, Iva izvede strokoven in močan »HIZA GERI«! 
Ne veste kaj je to? Saj tudi Iva ni, meni pa je bilo v trenutku jasno, da je šla medalja po gobe. Za 
informacijo: hiza geri je udarec s kolenom, prepovedan udarec, in sledila je takojšnja 
diskvalifikacija. Fojk in jaz pa odskok do stropa, samo kar je, je, ni bilo več pomoči, pač. Sledi 
nastop Bojane in Jelene v katah in borbah pri članicah. Lela, kot kličemo Jeleno je morala pri 
katah priznati premoč nasprotnici že v prvem krogu, kar jo je malo podrlo. Bojano v boju za vstop 
v finale tesno porazi nemška tekmovalka, vendar se kasneje ne da in si preko repasaža zasluženo 
prisvoji bron.V borbah pa, priznam, presenečen opazujem res borbene nastope obeh tekmovalk in 
čeprav sta morale obe priznati premoč bosanskih reprezentantk so medalje tu. Lela srebrna, 
Bojana bronasta. 
Sledijo mladinci in člani. Najprej Tomo kljub visokemu vodstvu izgubi v prvem kolu. Fojk pravi da 
je spal, vendar v športu obstajajo tudi porazi, zato ni panike Tomo, samo ne spat. Tudi Eriku se 
podrejo sanje o uspehu že v prvi borbi, nasprotnik je bil premočan. Grega in »nš drvar« Jure 
pričneta odločno, vendar sta oba ustavljena v borbi za finale. Gregu uspe preboj skozi repasaž do 
brona, Juretu žal ne. 
Fojk se »naspidira« že na ogrevanju,vendar na začetku prve borbe dobesedno zaspi, kar pa ni 
nobena tragika, saj se ob pomoči navijačev predobro predrami in vse je pod kontrolo. V boju za 
finale tudi on naleti na bosanskega reprezentanta in kasnejšega zmagovalca. Zares neugoden 
nasprotnik, v celi borbi ni naredil praktično nič, vendar izkoristil svojo višjo rast, Fojka držal na 
distanci, zadal eno točko in to je bilo dovolj. V repasažu pa, da ne bi kdo slučajno kaj 



podvomil,zadeva je bila kristalno jasna. Fojk besen kot ris ne dovoli presenečenja in dilema o 
osvojeni medalji ne obstaja. 
Tako je ta turnir prišel do konca. Res da nismo osvojili nobene zlate medalje, pa ne želim naše 
tekmovalce povzdigovat v višave, vendar na tako močnem in izčrpajočem turnirju je to zelo težko 
(za informacijo; pričetek je bil ob 9.00, finalna borba pri članih pa se je končala ob 22.45). Seveda 
si je to lani lahko dovolil naš »champ« Jaka, delamo pa na tem;da si bo to pravico v bodočnosti 
vzel še kdo drug iz naših vrst.  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
2. mesto, Iva Peternel, kate posamično, mladinke 
2. mesto, Jelena Bakič, borbe -55kg, članice 
3. mesto, Andrej Fojkar, borbe -78kg, člani 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe +55kg, članice 
3. mesto, Bojana Dujović, kate posamično, članice 
3. mesto, Gregor Knavs, borbe -70kg, mladinci 
5. – 8. mesto, Iva Peternel, borbe -55kg, mladinke 
5. – 8. mesto, Jure Kolman, borbe -75kg, mladinci 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, borbe -48kg, dečki 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, kate posamično, dečki 
5. – 8. mesto, Nejc Kavčič, borbe -48kg, dečki 
9. – 16. mesto, Nejc Kavčič, kate posamično, dečki 
9. – 16. mesto, Jelena Bakič, kate posamično, članice 
17. – 21. mesto, Tomo Kern, borbe -60kg, mladinci 
17. – 24. mesto, Dragan Erik, borbe -65kg, mladinci 
 
 



PODELITEV POKALOV ZA POKALNEGA ZMAGOVALCA V LETU 
2002 PRI KADETIH IN MLADINCIH 

ŽALEC, 11.01.2003 
 
 
Prav v Žalcu, na Novoletnem pokalu, so na koncu turnirja podelili pokale za skupne pokalne 
zmagovalce v letu 2002. Tokrat smo imeli še kako razlog za veselje. Pri kadetinjah je Iva osvojila 
tretje mesto, pri mladinkah pa pozor! Sabina tretja, Jelena druga in Iva prva, višje pa ne gre! 
Vse čestitke dekleta, v mojem imenu prav gotovo! Samo,ni še konec, gremo letos naprej, saj 
veste, Drago ne popušča, sorry!!!  

Drago Ristič 



Lestvica najboljših 
 

Št. Ime in priimek Točke 
1 Iva Peternel 613 
2 Jelena Bakič 456 
3 Sabina Jurič 297 
4 Bojana Dujović 268 
5 Jure Kolman 210 
6 Gregor Knavs 200 
7 Erik Dragan 162 

  Matej Sušnik 162 
9 Tomo Kern 140 

10 Luka Kern 126 
11 Luka Knez 122 
12 Andrej Fojkar 118 
13 Matej Bajželj 92 
14 Nejc Kavčič 89 
15 Mojca Malešič 38 
16 Špela Štefe 32 
17 Jerneja Milost 28 

  Tjaša Ristič 28 
19 Luka Smrkolj 24 
20 Rok Trost 23 
21 Tajda Brezovec 22 
22 Janez Perhavec 20 
23 Aljaž Prislan 16 

  Luka Leban 16 
  Mateja Jeraj 16 
26 Rok Polanc 15 
27 Dragan Simič 14 

  Janez Jurančič 14 
  Marša Malešič 14 
30 Danijela Malinič 12 

  Dejan Nikolič 12 
  Suzana Blagojevič 12 
  Zala Ziherl 12 
34 Andrej Ivančič 10 

  Nina Maslovarič 10 
  Nina Perhavec 10 

  
Renata 
Kostadinovska 10 

  Uroš Sintič 10 
39 Aleksandra Zorič 8 



  Andraž Antolovič 8 
  Anja Vehovec 8 
  Jurij Mišič 8 
  Marjan Dolinšek 8 
  Matej Remic 8 
  Mira Vučinovič 8 
  Patricija Vehovec 8 
  Rok Tičar 8 
  Tim Kešpret 8 
  Tina Mikulandra 8 
50 Teja Vervega 6 
51 Anže Mohorič 4 

  Nina Janša 4 
  Štefan Gladovič 4 
 



Statistika 
 
SKUPAJ REGIJSKA, OBČINSKA IN KLUBSKA TEKMOVANJA V LETU 2002 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 0 0 0 0   0 0 0 0 
Članice 0 0 0 0   0 0 0 0 
Starejši mladinci 0 0 0 0   0 0 0 0 
Starejše mladinke 0 0 0 0   0 0 0 0 
Mlajši mladinci 2 2 2 6   2 4 0 6 
Mlajše mladinke 4 4 5 13   3 3 0 6 
Starejši dečki 5 5 5 15   2 8 0 10 
Starejše deklice 2 2 2 6   2 0 0 2 
Mlajši dečki 2 2 2 6   2 4 0 6 
Mlajše deklice 2 3 1 6   2 6 0 8 
Malčice 0 0 0 0   0 0 0 0 

SKUPAJ 17 18 17 52   13 25 0 38 
 
 
SKUPAJ MEDNARODNA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA V LETU 2002 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 1 1 3 5   0 0 0 0 
Članice 1 6 5 12   0 2 1 3 
Starejši mladinci 0 6 4 10   0 4 0 4 
Starejše mladinke 6 9 10 25   0 4 0 4 
Mlajši mladinci 3 4 8 15   0 7 0 7 
Mlajše mladinke 3 5 3 11   0 5 0 5 
Starejši dečki 1 1 2 4   0 5 5 10 
Starejše deklice 0 0 0 0   0 1 0 1 
Mlajši dečki 0 0 0 0   0 0 0 0 
Mlajše deklice 0 0 1 1   0 1 0 1 
Malčice 0 0 0 0   0 1 0 1 

SKUPAJ 15 32 36 83   0 30 6 36 
 
 
SKUPAJ VSA TEKMOVANJA V LETU 2002 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 1 1 3 5   0 0 0 0 
Članice 1 6 5 12   0 2 1 3 
Starejši mladinci 0 6 4 10   0 4 0 4 
Starejše mladinke 6 9 10 25   0 4 0 4 
Mlajši mladinci 5 6 10 21   2 11 0 13 
Mlajše mladinke 7 9 8 24   3 8 0 11 
Starejši dečki 6 6 7 19   2 13 5 20 
Starejše deklice 2 2 2 6   2 1 0 3 
Mlajši dečki 2 2 2 6   2 4 0 6 
Mlajše deklice 2 3 2 7   2 7 0 9 
Malčice 0 0 0 0   0 1 0 1 

SKUPAJ 32 50 53 135   13 55 6 74 
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