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7. MEDNARODNI NOVOLETNI POKAL 

ŽALEC, 11.01.2003 
 
 
Na tem, ne pretirano obiskanem, vendar kakovostno kvalitetnem turnirju, je nastopilo tudi sedem 
naših mladink in mladincev. Času primerni (božično novoletne počitnice) so bili tudi rezultati. 
Vedeti morate, da so sicer nastopile močne reprezentance Hrvaške, BIH in Slovaške, vendar z 
rezultati naših tekmovalcev nisem prav zadovoljen, razočaran pa tudi ne, saj je trenutno 
nekakšen premor pred pomembnimi nastopi v sezoni 2003. 
V katah so nastopila samo dekleta (Jelena, Sabina in Iva). Lela je izpadla že v prvem kolu, Sabi 
in Iva se srečata v polfinalu, kjer slavi slednja, ki kasneje, v finalnem nastopu izgubi proti odlični 
Slovakinji. 
V borbah se zadeva ponovi. Lela in Sabi izpadeta v prvem krogu, Iva se prebije do finala, kjer 
zopet izgubi, tokrat v slovenskem dvoboju, kar letos Ivi ni podobno. Mladinci (Erik, Grega in 
Luka) kot za stavo izpadejo v prvem kolu in tekma je za nas končana. 
Izkupiček: Sabi bron v katah, Iva srebro tako v katah kot v borbah, ostali žal »nula«. 
Zadovoljen, nezadovoljen!? Ne vem, vem samo, da je šport že od nekdaj brezkompromisen, vsi 
želijo zmage, zmagovalec je pa lahko samo eden (kdor ne verjame naj posluša »komad« od 
Colonije »svijet voli pobednjike«, resničen je, tako je to v športu!)! 

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
2. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, mladinke 
2. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
3. mesto, Sabina Jurič, kate, mladinke 
5. – 6. mesto, Jelena Bakič, borbe do 53kg, mladinke 
5. – 6. mesto, Luka Knez, borbe do 65kg, mladinci 
5. – 6. mesto, Sabina Jurič, borbe nad 60kg, mladinke 
8. – 12. mesto, Jelena Bakič, kate, mladinke 
9. – 10. mesto, Gregor Knavs, borbe do 70kg, kadeti 
9. – 11. mesto, Erik Dragan, borbe do 65kg, kadeti 
9. – 11. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, kadetinje 
9. mesto, Gregor Knavs, borbe do 70kg, mladinci 
 
 



26. TRADICIONALNI S.K.I. KARATE-DO TURNIR ZA POKAL »RUŠE 
2003« 

RUŠE, 08.02.2003 
 
 
V soboto 8. februarja, torej na dan kulture, se je v Rušah odvijal karate turnir. Tja smo se 
odpravili v skromni, a učinkoviti zasedbi. Bojana Dujović, Iva Peternel in Andrej Fojkar smo 
zastopali barve našega kluba.  
Pravila turnirja in s tem sojenje se je močno razlikovalo od pravil na običajnih turnirjih naše 
zveze in ni bilo nič kaj »kulturno«. Da povzamem bistvo, brez zaščitnih rokavic, zaščita med 
nasprotnikovo golo pestjo in lastnimi zobmi ubog gumijast ščitnik, borba na tri dobljene točke in 
sodniki, ki so sodili samo točke, kjer je pokalo. 
Vseeno kje, po trupu ali pa po obrazu. Kontakt je bil sojen samo za res očitno prekoračene 
uporabe sile udarcev v glavo. Kaj to pomeni, si lahko predstavlja vsak sam. 
Najbolje se je novim pravilom prilagodila Iva. Odnesla je novo zmago, ki si jo je težko priborila. 
Sredi borbe je ugotovila, da s hitrimi in kontroliranimi udarci ne bo nič. Sprememba taktike, 
udarci do kontakta je prinesla rezultat, tako želene točke in zlato medaljo. Bravo, zlata Iva. 
Bojana Dujović je osvojila končno tretje mesto. Čisto malo ji je zmanjkalo, pa bi se lahko borila 
za prvo mesto. Nepregledno označeno borišče jo je stalo dveh prestopov in s tem poraza proti 
nasprotnici v polfinalu. Moram reči, da je donedavna zaprisežena katašica prikazala res 
požrtvovalno borbo in se je res lepo borila. Nepopustljivost se ji je izplačala z bronom. 
Sam sem osvojil končno drugo mesto. Kaj naj rečem o samem sebi? Moje borbe so bile še 
daleč od tistih, ki jih želim prikazati na državnem prvenstvu, za katerega se sedaj pripravljam. 
Užival sem v teh bolj moških borbah. Enkrat na leto se je pametno pomeriti tudi na takem 
turnirju, da pokažeš, koliko te je v hlačah. 
Za na konec pa še to, na tekmi sem se igral z mislijo, kako lepo bi bilo videti na takem turnirju 
tudi naše »veterane«. Prepričan sem, da bi se dobro odrezali. Torej borci, naslednje leto 
vabljeni, pa gremo skupaj v Ruše pokazati, kaj je to borba.  

 
Andrej Fojkar 

 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, mladinke/ženske 
2. mesto, Andrej Fojkar, borbe nad 75kg, moški 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe nad 55kg, mladinke/ženske 
 
 



1. INTERNATIONAL KARATE GRAND PRIX ŽALEC 2003 

ŽALEC, 08.03.2003 
 
 
Karate klub Žalec je ta turnir organiziral letos prvič in naj bi postal tradicionalen. Kljub ne preveč 
močni mednarodni udeležbi, se mi zdi zadeva zanimiva, saj je to nekakšen uvod v sezono in 
lahko tekmovalci preverijo svojo formo pred pomembnimi nastopi (državna prvenstva, pokalne 
tekme). 
Prav iz tega vidika smo se tudi mi odločili za udeležbo. Malo, no, ne malo, dobro, nam ga je 
zagodla viroza, tako da še zdaleč nismo odšli v popolni postavi, kar pa zopet ni moglo ustaviti 
našega pohoda do medalj. Seveda naši izkušeni tekmovalci (Matej, Bojana, Iva, Fojk in Erik) 
niso dovolili, da bi jim kdo odnesel žlahtne kovine. Najbolj sem bil vesel rezultatov »mlade 
garde«. Nejc Kavčič se je okitil z medaljo tako v katah kot v borbah, Rok Tičar je nastopil prvič in 
si priboril svojo prvo medaljo. Presenetil pa je še Rok Trost, saj si je v dramatični finalni borbi, po 
podaljšku dobesedno »pritepel« zasluženo zmago. 
Ko sem doma gledal video posnetke in delal analizo nisem bil preveč zadovoljen, razočaran pa 
tudi ne. Vem, da bi lahko dosegli več, sploh v katah, vendar, kot sem dejal na začetku, ta tekma 
je začetek sezone, dejstvo je, da bo treba trdo delati in odpravljati napake. V letošnji sezoni 
imamo registriranih šestindvajset tekmovalcev. Vzdušje v skupini je res pohvalno, tekmovalno in 
v taki skupini, mislim, da to ne bo težko.  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 50kg, kadetinje 
1. mesto, Trost Rok, borbe do 53kg, starejši dečki 
2. mesto, Matej Sušnik, borbe do 45kg, starejši dečki 
2. mesto, Erik Dragan, borbe do 65kg, kadeti 
3. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
3. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 45kg, starejši dečki 
3. mesto, Rok Tičar, borbe do 48kg, starejši dečki 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe do 60kg, članice 
3. mesto, Andrej Fojkar, borbe do 80kg, člani 
5. - 8. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
5. - 8. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
9. - 12. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
 



1. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŠENČUR, 15.03.2003 
 
 
Tokrat je bil organizator KK Shotokan Kranj, tekmovanje pa je potekalo v novi športni dvorani v 
Šenčurju pri Kranju. Ja, domači teren, sploh za našega »šenčurjana« Mateja. 
Presenetila me je izredno močna in kakovostna udeležba, saj je (po podatkih organizatorja) 
nastopilo 279 tekmovalcev iz 26 klubov. 
Naše moštvo je nastopilo v osemčlanski zasedbi. Mladi borci in borke so nastopili po 
pričakovanjih, bom rekel, kar zelo dobro. Vedeti moramo, da je bil za vse, razen za Mateja, to 
prvi nastop na tako pomembnem tekmovanju. 
Mlajše deklice (Tajda, Mojca in Tjaša) so v katah nastopile suvereno, odločno, vendar je bilo 
vseeno premalo za nastop v drugem krogu. Vem, da se bo kdo našel in dejal, da zagovarjam 
svoje tekmovalce in posredno svoje delo. Naj, saj ima pravico, vendar mi srce ne da, da ne bi 
omenil pristranskega sojenja, brez katerega bi se vsaj ena tekmovalka prebila naprej. No, mlade 
tekmovalke so ta dan zaključile s tekmovanjem, ostali še ne. Pri mlajših dečkih je Janez 
nastopal odlično, vendar v boju za tretje mesto naredil napako in medalja je šla po zlu. Špela je 
morala pri starejših deklicah, prav tako v boju za bron, priznati premoč nasprotnice. Pri starejših 
dečkih je Nejc malo razočaral in izpadel v prvem krogu. Vendar, brez panike Nejc, slab dan pač! 
»N'š Šenčurj'n« Matej, pa je, maximalno motiviran, na domačem terenu in s podporo navijaške 
skupine (saj veste: žlahta, frendi in seveda sotekmovalci), gladko zmagoval iz kroga v krog (vse 
nastope je dobil s 3:0 – edini) vse do vstopa v finale. Tam pa je bil zaradi lastne napake 
ustavljen z 2:1. Torej za las, vendar bron je imel v žepu. 
V borbah smo imeli tri predstavnike, saj se je Roku Trostu čez noč ulegla viroza na pižamo in ga 
ni spustila na tako težko pričakovano tekmo (ne pozabite, Rok je bil motiviran, saj je na zadnjem 
tekmovanju zmagal). Pa drugič Rok, a ne!?! 
Ostali trije »fajterji«, Rok Tičar z grozno tremo, Nejc »flegma« kot vedno in Matej, ja normalno, 
maximalno motiviran (glej pod žlahta, frendi…), pa so se v zares težki skupini (37 tekmovalcev), 
kot risi pognali v boj za žlahtne kovine. Rok je sicer pogorel že v prvi borbi, vendar dokazal, da 
se bori srčno in predvsem pametno. 
Ostala dva, Najc s svojo brezkompromisno borbenostjo in Matej, ki je tej brezkompromisnosti 
dodal še atraktivne nožne tehnike, pa sta zmagovala iz kroga v krog. Vendar, na žalost se je 
našel boljši tekmovalec iz Postojne. Tako je Nejc osvojil srebro, Matej pa bron. 
Vsekakor sem zadovoljen z nastopi, saj je lansko sezono v tej starostni kategoriji nastopal samo 
Matej, letos jih je osem. Istočasno pa se zavedam, da me oziroma nas, čaka trdo in težko delo. 

Drago Ristič 
 



Rezultati: 
2. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 48kg, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe do 48kg, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
5. – 8. mesto, Janez Perhavec, kate, mlajši dečki 
17. – 32. mesto, Tajda Brezovec, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Rok Tičar, borbe do 48kg, starejši dečki 
33. – 64. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
 
 
 

1. KLUBSKI TURNIR V KATAH 

KRANJ, 21.03.2003 
 
 
Nastopilo je 30 tekmovalcev in tekmovalk. Prvič se je tekmovalo po novih pravilih KZS - na 
izločanje. 
Rezultati so naslednji: 
 
Dečki, 1. do 4. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Remic Rok 
2. mesto, Janša Anže 
 
Deklice, 1. do 4. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Malešič Mojca 
2. mesto, Mikulandra Tina 
3. mesto, Vehovec Patricija 
 
Dečki, 5. do 8. razred, 8. kyu do 4. kyu 
1. mesto, Tičar Rok 
2. mesto, Ivančič Andrej 
3. mesto, Gorečan Peter 
3. mesto, Sintič Uroš 
5. do 6. mesto, Pavšič Tilen 
5. do 6. mesto, Remic Matej 
 
Dečki, 5. do 8. razred, 3. kyu in višji pas 
1. mesto, Sušnik Matej 
2. mesto, Kavčič Nejc 
3. mesto, Trost Rok 
3. mesto, Perhavec Janez 
 



Deklice, 5. do 8. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Štefe Špela 
2. mesto, Brezovec Tajda 
3. mesto, Malešič Marša 
3. mesto, Maslovarič Nina 
5. mesto, Vehovec Anja 
 
Dijakinje, 1. do 4. letnik, 8. kyu do 4. kyu 
1. mesto, Janša Nina 
2. mesto, Vučinovič Mira 
3. mesto, Prelovšek Špela 
3. mesto, Šturm Ana 
5. mesto, Odar Meta 
 
Dijakinje, 1. do 4. letnik, 3. kyu in višji pas 
1. mesto, Peternel Iva 
2. mesto, Bakič Jelena 
3. mesto, Milost Jerneja 
3. mesto, Ziherl Zala 
5. mesto, Perhavec Nina 
 
 
 

DRŽAVNO ČLANSKO PRVENSTVO 

ŽALEC, 29.03.2003 
 
 
Organizator tega prvenstva, KK Žalec, je zopet poskrbel za zanimivo prireditev. Tekmovanje se 
je začelo šele ob 13h. Najprej so bile izpeljane kvalifikacije (v vseh kategorijah) do finala. Ob 20h 
pa se je pričelo finale z vložki plesnih skupin, ki se je končalo s podelitvijo medalj okoli 23h. Res 
pohvale vredna prireditev, ki je pritegnila kar precej tako želenega občinstva v tej naši panogi. 
Za naš klub je nastopila ekipa treh članic (Bojana, Jelena, Iva) in enega člana (Fojk, blažen med 
ženami). 
V zares močni in (že dolgo ne tako) kvalitetni konkurenci so najprej nastopile naše vrle dame v 
katah. V posamični konkurenci več kot dvajsetih tekmovalk najprej (v drugem kolu) izpade 
Jelena, v boju za tretje mesto pa se srečata Bojana in Iva, kjer slavi slednja (op.: Iva je prvič 
nastopila v članski konkurenci) in pribori prvo, bronasto medaljo za naš klub. 
Ekipno (Bojana, Jelena, Iva) moramo priznati premoč obema ekipama iz Velenja in se zopet 
zadovoljiti z bronom. Ja tukaj se pa zgodba konča in začne, vsaj zame kot trenerja. Konča, ja, 
kje so tiste zlate kolajne izpred let!? Začne, jua, v katah spolzimo navzdol, oziroma nas počasi, a 
vztrajno prehitevajo drugi. Mogoče bo kdo dejal, da sem prezahteven, vendar verjemite, to je 
prvi alarm za spremembe, ki bodo morda tudi boleče, samo, na žalost, potrebne in to takoj. 
V borbah nastopijo Jelena, Bojana in Fojk (Iva je še premlada). Jelena v borbi za finale dobi 
kasnejšo zmagovalko. Mora ji priznati boljšo pripravljenost, čeprav je tudi Lela izvedla par 
suverenih akcij. Pa drugič Lela, če še kdaj!? Med pisanjem tega članka sem namreč dobil 
informacijo, da nas Lela zapušča! Škoda, pa ravno začela je dosegati zavidanja vredne 
rezultate. Sicer je pa to njena stvar, mi gremo naprej. 



Bojana nastopa suvereno, odločno in se uvrsti v večerni finale. Zasluženo! Fojk prav tako začne 
odlično, tako kot zna samo on, vendar mu v tretjem kolu poidejo moči in izgubi proti kasnejšemu 
zmagovalcu. Tudi v repasažu mu ne gre. Kako, zakaj, ne vem?! Vprašljiv je njegov nastop v 
absolutni kategoriji. Vendar Fojk ne bi bil naš »mali Rambo«, kot mu pravi Igor, in se, kljub 
katastrofalno slabemu počutju, poda v boj za medalje. Ne gre mu, zopet izmučen izpade v boju 
za bron. 
Vidno razočaran se umakne v kot, v svoj svet. Kako tudi ne! Razumem te Fojk, po vsem tem 
garanju, pripravah, želji! Povsem te razumem! Tudi sam sem bil nemalokrat v takuh situacijah, 
ne samo v športu, tudi v poslu, življenju. Tako pač je včasih, greva naprej, zaupam ti! 
Bojana, edina naša, nastopa v finalu, na osrednjem borišču, pod reflektorji, sama proti Jularičevi 
iz Ljubljane. Že dolgo ne tako motivirana in željna naslova državne prvakinje, začne odločno in v 
lepi izenačeni (tudi ne brez kontaktov) borbi na koncu, na žalost, izgubi. 
Srebrna medalja!? Ni slabo, odlično je Bojana, zopet si dokazala, da ti gre v borbah vedno bolje. 
Tako odidemo domov s tremi bronastimi in eno srebrno medaljo. Ni slabo, štirje tekmovalci, štiri 
medalje, vendar nisem zadovoljen. Vem, ne, prepričan sem, da smo zmožni večjih dosežkov!  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
2. mesto, Bojana Dujović, borbe do 60kg 
3. mesto, Jelena Bakič, borbe do 53kg 
3. mesto, Iva Peternel, kate 
3. mesto, KK Kranj (Peternel, Bakič, Dujović), kate ekipno 
5. – 8. mesto, Bojana Dujović, kate 
5. – 8. mesto, Andrej Fojkar, borbe do 80kg 
5. - 8. mesto, Andrej Fojkar, borbe absolutno 
9. - 16. mesto, Jelena Bakič, kate 
 
 



1. POKALNA TEKMA KZS ZA KADETE, MLADINCE IN ČLANE 

NOVA GORICA, 05.04.2003 
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, kadetinje 
1. mesto, Bojana Dujović, borbe nad 55kg, članice 
3. mesto, Erik Dragan, borbe do 63kg, kadeti 
3. mesto, Gregor Knavs, borbe do 73kg, kadeti 
3. mesto, KK Kranj (I. Peternel, B. Dujović, S. Jurič), kate ekipno, članice 
5. – 8. mesto, Iva Peternel, kate, članice 
5. – 8. mesto, Nina Perhavec, kate, kadetinje 
9. - 16. mesto, Iva Peternel, kate, kadetinje 
9. - 16. mesto, Jerneja Milost, kate, kadetinje 
9. - 16. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
9. - 16. mesto, Sabina Jurič, kate, članice 
 
 
 

2. KLUBSKI TURNIR V KATAH 

KRANJ, 18.04.2003 
 
 
Nastopilo je 27 tekmovalcev in tekmovalk. 
Rezultati so naslednji: 
 
Dečki, 1. do 4. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Janežič Žiga 
2. mesto, Remic Rok 
3. mesto, Janša Anže 
 
Deklice, 1. do 4. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Malešič Mojca 
2. mesto, Ristič Tjaša 
3. mesto, Mikulandra Tina 
3. mesto, Vehovec Patricija 
 



Dečki, 5. do 8. razred, 8. kyu do 4. kyu 
1. mesto, Leban Luka 
2. mesto, Gorečan Peter 
3. mesto, Aljaž Prislan 
3. mesto, Pavšič Tilen 
5. do 7. mesto, Ivančič Andrej 
5. do 7. mesto, Sintič Uroš 
5. do 7. mesto, Kešpret Tim 
 
Dečki, 5. do 8. razred, 3. kyu in višji pas 
1. mesto, Sušnik Matej 
2. mesto, Perhavec Janez 
3. mesto, Kavčič Nejc 
3. mesto, Trost Rok 
 
Deklice, 5. do 8. razred, vsi pasovi 
1. mesto, Brezovec Tajda 
2. mesto, Maslovarič Nina 
3. mesto, Vehovec Anja 
3. mesto, Štefe Špela 
5. mesto, Malešič Marša 
 
Dijakinje, 1. do 4. letnik, vsi pasovi 
1. mesto, Perhavec Nina 
2. mesto, Janša Nina 
 
Dijaki, 1. do 4. letnik, vsi pasovi 
1. mesto, Knavs Grega 
2. mesto, Dragan Erik 
 
 
 



DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŠEMPETER PRI NOVI GORICI, 25.05.2003 
 
 
V Šempetru pri Novi Gorici se je na »bivši Dan mladosti« odvijalo državno prvenstvo za dečke in 
deklice. Lepa, sončna, vroča nedelja, preko 400 tekmovalcev in odlična, res pohvale vredna 
organizacija, to je kratek povzetek te najpomembnejše tekme za naše najmlajše. 
Odšli smo s kar številčno (9 tekmovalcev) in mlado ekipo. Razen Mateja, so vsi nastopili prvič na 
državnem prvenstvu, kar pa ni zmanjšalo apetitov po osvojitvi medalj. 
Najprej so nastopile naše najmlajše (že kar predrzno motivirane) tekmovalke. Vse tri (Tjaša, 
Mojca in Tajda), po pričakovanju, saj so med najmlajšimi v skupini, po vrsti izpadejo v katah 
posamično. Ekipno pa med osmimi ekipani z izredno željo po uspehu, iz kroga v krog, 
premagujejo nasprotnice. Šele v finalu morajo priznati premoč res tehnično in fizično močnejši 
ekipi iz Ilirske Bistrice in se zadovoljiti s srebrno medaljo. Vse tri s svetlečimi očmi in nasmehom 
do ušes (jaz pa tudi, priznam!) so uvidele, da je ves trud poplačan. Bravo, mlade damice! 
Ostali nastopi v katah se nam niso posrečili, saj so vsi tekmovalci izpadli že v prvem ali drugem 
krogu. Ja, to je že prvi signal za resno analizo in ukrepanje nas trenerjev. V borbah najprej 
nastopi Špela – prvič! – in z malo sreče bi ji uspelo zmagati. Za prvič dober in predvsem 
premišljen nastop. Rok Trost in Nejc izpadeta prvo kolo. Rok Tičar in Matej pa se prebijeta do 
bronastih kolajn. 
Vem, da bi lahko iztržili bistveno več, vendar tako je. Matej je bil vidno razočaran, saj je v borbi 
za finale izpadel po res sumljivih sodniških odločitvah. Rekli boste, spet sodnik, vendar vedite, 
da na tem ringu nisem bil edini trener, ki je tako razmišljal. Sicer je pa to stvar sodniške komisije. 
Tekma z vsemi dobrimi in slabimi stranmi je za nami, mi pa ne smemo vreči puške v koruzo. 
Moramo naprej! Novim zmagam naproti!  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
2. mesto, KK Kranj (M. Malešič, T. Ristič, T. Brezovec), kate ekipno, mlajše deklice 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe do 45kg, starejši dečki 
3. mesto, Rok Tičar, borbe do 45kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Trost Rok, borbe do 55kg, starejši dečki 
9. – 12. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 50kg, starejši dečki 
9. – 10. mesto, Špela Štefe, borbe do 53kg, starejše deklice 
17. – 32. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
17. – 32. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
33. – 43. mesto, Tajda Brezovec, kate, mlajše deklice 
33. – 43. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
33. – 56. mesto, Janez Perhavec, kate, mlajši dečki 



IV. SHOTOKAN KARATE TURNIR 

ŠENČUR, 20.09.2003 
 
 
V Šenčuju pri Kranju je v soboto 20.09. Shotokan karate klub Kranj organiziral že četrti turnir v 
katah in borbah posamično. Na njem je nastopilo prek 250 tekmovalcev iz 26-ih klubov, tudi 
hrvaških. Iz našega kluba je nastopilo 12 tekmovalcev – od najmlajših (Tjaša) do najstarejših 
(Fojk) in osvojilo 9 medalj. 
Najprej so se vrstili nastopi v katah, kjer smo pobrali tri medalje. Bojana srebrno, Nejc Kavčič in 
Rok Tičar pa bronasti. Presenetil me je predvsem Rok Tičar, saj je bila to njegova prva medalja 
v katah. Ostali morajo počakati naslednjo priložnost, ki pa jih ne bo manjkalo, saj so tekmovanja 
v polnem razmahu. 
V borbah smo takoj začeli s smolo za našega »Šenčurjana« Mateja, ki je bil diskvalificiran že v 
prvem kolu zaradi premočnega nožnega udarca (mawashi geri) v glavo. Pač, smola Matej, je pa 
bil vrhunsko izveden. 
Zato sta pa Nejc in rok Trost pridelala bronasti medalji. Pri mladincih sta Grega in Jure v isti 
kategoriji osvojila 2. in 3. mesto, Bojana je bila pri članicah prva, Fojk pa, kot da bi mu ta turnir 
posebej odgovarjal, s sanjskimi borbami, že drugič prvi. Čestitam!  

 
Drago Ristič 

 
Rezultati: 
1. mesto, Andrej Fojkar, borbe +70kg, člani 
1. mesto, Bojana Dujović, borbe +65kg, članice 
2. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
2. mesto, Grega Knavs, borbe +65kg, mladinci 
3. mesto, Jure Kolman, borbe +65kg, mladinci 
3. mesto, Nejc Kavčič, borbe -50kg, starejši dečki 
3. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
3. mesto, Rok Tičar, kate, starejši dečki 
3. mesto, Rok Trost, borba +50kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Mojca Malešič, kate, malčice 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, borbe +50kg, starejše deklice 
8. – 16. mesto, Janez Perhavec, kate, mlajši dečki 
8. – 16. mesto, Matej Sušnik, borbe -50kg, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Rok Tičar, borbe -50kg, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Rok Trost, kate, starejši dečki 
8. – 16. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
8. – 16. mesto, Tajda Brezovec, kate, mlajše deklice 
8. – 16. mesto, Tjaša Ristič, kate, malčice 
 



SLOVENIJA OPEN 

ŠEMPETER PRI NOVI GORICI, 27.09.2003 
 
 
Glede na to, da so bili prvi trije opni tako po številu kot po kvaliteti tekmovalcev resnično močni, 
smo nekaj podobnega pričakovali tudi letos. V medijih je bilo namreč slišati, da bodo nastopali 
tekmovalci iz Madžarske, Italije, Slovaške, Švice, Srbije in Črne gore, Avstrije ter Slovenije. Tako 
hudi konkurenci je KK Kranj nasproti postavil enako hudo ekipo, ki je tokrat štela kar 12 
tekmovalk in tekmovalcev. Na tekmi smo kmalu ugotovili, da konkurenca le ne bo tako huda, 
vseeno pa je nastopilo skoraj 200 tekmovalcev iz Avstrije, Italije, Hrvaške in Slovenije. 
Tekmovanje se je začelo v kategoriji deklic in dečkov, kjer so za KK Kranj nastopili Štefe Špela, 
Kavčič Nejc, Sušnik Matej, Trost Rok in Tičar Rok. Rezultatsko najboljše je nastop uspel Špeli, 
ki je v katah klonila šele v finalu in osvojila odlično drugo mesto, v borbah pa je v kategoriji nad 
50 kg osvojila bronasto medaljo. Dečkom je šlo slabše, saj so z izjemo Kavčič Nejca, ki je v 
borbah dečkov do 63 kg osvojil tretje mesto, v obeh kategorijah izgubili v prvem oziroma drugem 
kolu. Taki rezultati so bili vsaj v borbah kar pričakovani, saj so vsi dečki nastopili v kategoriji do 
63 kg, kar pomeni, da so se morali spopasti s skoraj 20 kg težjimi borci. Kljub pravemu pristopu 
k borbi in srčnosti, jim je za uspeh tokrat zmanjkalo moči, nekoliko pa tudi sreč, saj so se Trost, 
Sušnik in Tičar že v prvem kolu srečali z odličnimi italijanskimi borci. Nejc Kavčič se je uspešno 
priboril do tretjega kola oziroma polfinala, kjer pa je naletel na odličnega Bondesana iz Italije. 
Nejc se mu je sicer zelo uspešno upiral, nekaj časa celo vodil z 1:0, na koncu pa vendarle moral 
priznati premoč in se zadovoljiti s tretjim mestom. 
V kategoriji kadetov sta v borbah do 73 kg nastopila Knavs Gregor in Dragan Erik. V prvem kolu 
je Erik brez težav premagal Ponikvarja, Grega pa se je že na začetku soočil z enim boljših 
tekmovalcev v tej kategoriji, Čoklom. Rezultat 9:2 v korist Čokla ne potrebuje posebnega 
komentarja, upam pa da se je Grega iz te borbe naučil toliko, da bo ob naslednjem srečanju s 
tem tekmovalcem uspel iztržiti ugodnejši izid. V drugem kolu je imel Čokl precej več težav z 
Erikom, saj se mu je le-ta ves čas uspešno upiral, vendar na koncu vseeno izgubil z 2:3 in 
osvojil tretje mesto. Pa drugič, fanta! 
Za nasvet pa lahko povprašata našega Kolman Jurčka, kateri je v lanski sezoni zgolj z veliko 
željo po zmagi in stalnim pritiskom in napadi, tega istega Čokla tako zmedel, da je vedno znova 
zbežal s tatamija in na koncu tudi prepričljivo izgubil. Ker pa isti recept ni enak za vse 
tekmovalce, Kolman pa je tudi na tej tekmi uspešno gradil sloves 'Britofljana', se je tekma zanj 
končala že v prvem kolu. Po odličnem začetku in vodstvu proti italijanskemu tekmovalcu v 
članski kategoriji do 75 kg, je Jure dobil občutek, da mu nič ne sodijo iz razloga, ker udari 
premalo močno. Pa se je bolj potrudil, nokautiral nasprotnika in mu zlomil nos. Jure je bil 
upravičeno diskvalificiran, Italijan pa mu je, še preden so ga odnesli iz dvorane, pojasnil, da:' 
This is not karate!'. Sam lahko tej ugotovitvi italjanskega tekmovalca le pritrdim, saj problem 
Juretovih udarcev ni bil v premajhni moči, pač pa v slabi distanci. Njegovi udarci so se 
zaključevali z močno pokrčeno roko in se jih, tudi če zadenejo cilj, ne točkuje. Če k temu 
dodamo še slabo kontrolo, potem od karateja res ne ostane več veliko. 
V članski konkurenci sta v najtežji kategoriji nastopila še Andrej Fojkar in Matej Bajželj. Razlogi 
so bili zelo različni, rezultat pa isti – oba sta izpadla v prvem kolu. Andrej se je srečal s Franco 
Gabrijelom, silakom, katerega je na turnirju v Kranju le teden dni pred tem, z veliko srca in 
motiva prepričljivo premagal. Medtem, ko si je Franci lekcijo iz Kranja in okus poraza očitno 
dobro zapomnil in je v prvi minuti borbe zelo spoštljivo in pohlevno čakal kaj bo Andrej izvedel 
tokrat, pa je Andrej šel v borbo brez prave želje po zmagi. Ko je po minuti borbe tudi nasprotniku 
postalo jasno, da je spoštovanje in previdnost odveč, si je zaželel revanše in je borbo končal v 



svojo korist. Franca je v nadaljevanju sicer zmagal, a Andreju to verjetno ni bilo ravno v tolažbo. 
Zgodba med velikim in malo manjšim silakom pa s tem seveda še zdaleč ni zaključena, tako da 
se že veselimo nadaljevanja…  
Precej drugačen pristop k borbi in samo borbo pa je tokrat pokazal povratnik v ekipi Bajželj 
Matej. V prvem kolu je naletel na starega znanca Ficka iz KK Tika Trbovlje, katerega je v 
polpretekli zgodovini že premagoval. Že po silovitih uvodnih sekundah borbe je bilo jasno, da je 
Matej prišel po zmago, spraševal sem se le, ali mu bo tudi res uspelo. V prvi minuti borbe je 
vodil 3:0 in v celoti nadziral borbo, nato pa je začel popuščati. V drugi minuti je Ficko izenačil in 
prevzel pobudo, v zadnji minuti pa je Matej zbral moči in eno sekundo pred koncem vodil s 7:6. 
Takrat pa je na sceno (in tatami) stopil Romih Zdenko, ki kot šef sodnikov na tem ringu sicer ni 
imel pravice soditi, pač pa le nadzirati potek borbe in sojenja. Kljub temu pa se je zelo aktivno 
vključil v dogajanje, saj je ne glede na to, da nihče izmed sodnikov v ringu ni kazal oziroma 
zahteval kazni za Mateja, od glavne sodnice zahteval, da Mateja kaznuje za glasno govorjenje v 
ringu. Priznati je sicer treba, da je Matej res glasno govoril, vendar je šlo za samogovor, ki ni 
vseboval preklinjanja ali grdega govorjenja, zaradi katerega bi bila kazen upravičena. Še bolj 
pomembno pa je, da bi kazen morali dosoditi sodniki v ringu, ne pa sodnik, ki je izven ringa in 
niti ne sodi borbe, pač pa le nadzira njen potek. Kakorkoli že, Ficku je bila pripisana točka, 
rezultat je bil izenačen na 7:7, dovolj jasno pa je bilo tudi sporočilo, komu v podaljšku dosoditi 
točko. Matej je v podaljšku seveda izgubil, do državnega prvenstva pa ima čas, da se spravi v 
takšno formo, da o zmagovalcu ne bo mogel odločati 'četrti' sodnik z roba tatamija. 
Za konec še najboljši, Bojana Dujovič in Iva Peternel, ki sta tudi tokrat iz tekme odšli kot 
najuspešnejši v naši ekipi. V kategoriji članic sta v katah osvojili drugo (Bojana) in tretje (Iva) 
mesto, v borbah članic do 60 kg pa je Bojana osvojila končno tretje mesto, Iva pa 5-8 mesto. V 
nadaljevanju se je Iva iz borbe v borbo borila bolje, tako da je pristala celo na drugem mestu v 
absolutni kategoriji članic, kar je zares odličen rezultat. Še večjo vrednost temu rezultatu daje 
dejstvo, da je Iva na poti do finala premagovala tudi članske reprezentantke in tako na najboljši 
način dokazala, da je pred svetovnim prvenstvom za mladinke v vse boljši formi. Iva je v ekipi 
Slovenije nastopila tudi v ekipni borbi proti reprezentanci Hrvaške, kjer pa je po precej 'moški' 
borbi morala priznati premoč hrvaške tekmovalke.  
Šampiona ali šampionke na tokratnem Slovenija open nismo dobili, pet bronastih in tri srebrne 
medalje, pa je letošnji izkupiček KK Kranj na tem tekmovanju. Tako rezultatsko kot po 
prikazanem na tej tekmi je to spoštovanja vreden rezultat naših tekmovalcev, pri čemer pa so 
nekatere(i) nedvomno sposobni tudi osvojitve kakšnega naslova.  

Jaka Šarabon 
 



Rezultati: 
2. mesto, Iva Peternel, borbe absolutno, članice 
2. mesto, Špela Štefe, kate, deklice 
2. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe do 60kg, članice 3. mesto, Špela Štefe, borbe nad 50kg, deklice 
3. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 63kg, dečki 
3. mesto, Erik Dragan, borbe do 73kg, kadeti 
3. mesto, Iva Peternel, kate, članice 
5. - 8. mesto, Iva Peternel, borbe do 60kg, članice 
 
 
 

CROATIA OPEN 

SAMOBOR, HRVAŠKA, 11.10.2003 
 
 
V zgodnjih jutranjih urah jesenske sobote, se je ekipa naših mladincev in članov odpravila na ta 
najmočnejši hrvaški turnir. Ko smo prispeli, ni bilo ne duha ne sluha o tem, tako opevanem, 
najmočnejšem turnirju.. Vse kar se je dogajalo ob že napovedani uri, je bilo nekaj postopajočih 
zaspanih tekmovalcev in trenerjev, z nami na čelu. 
Po dočakanih potrditvah prijav le vstopimo v športno dvorano, kjer mi pogled skrene na množico 
zastav. Trinajst zastav je napovedovalo tisti zgoraj omenjeni »najmočnejši hrvaški« turnir, po 
njihovem imenovan CRO OPEN. 
No, tekmovalci so prihajali, vedno več jih je bilo in vse mi je bilo jasno. Ko sem iz prijavne liste 
prebral, da je prijavljenih 483 tekmovalcev. »Ups, to bo šlo pa res zares,« si mislim. In šlo je 
»res zares«, praktično ni bilo slabega tekmovalca, skoraj vsak bi lahko zmagal. Najprej Fojk in 
Bojana. Bojana na žalost že prvo borbo, z zares neugodno bosansko tekmovalko, po podaljšku, 
konča kot poraženka. Saj poznate tisto zgodbo o trdih bosanskih glavah. Ja, naša Bojana je to 
vzela preveč zares in sledil je, tudi za bosansko tekmovalko, premočan udarec v glavo. Sorry, 
Bojana, premočna si! 
Fojk se prvo kolo v težki borbi s prelepim »mawashi gerijem« v glavo, prebije naprej, kjer v 
izenačeni borbi z za glavo višjim makedonskim tekmovalcem, po zares sumljivi sodniški odločitvi 
(dokazno gradivo je video posnetek) izgubi. Kaj moremo, tudi to je karate. 
Sledijo nastopi naših kadetov in mladincev. Erik, Grega, Jure in Iva, ki tokrat brani barve 
slovenske reprezentance, se pogumno podajo v boj za odličja. 
Grega sicer že prvo borbo, s kasnejšim zmagovalcem, minimalno (1:0) izgubi. Vendar, dokazal 
je, in to ne prvič, da je pogumen, taktičen tekmovalec, ki mu še manjka moči in predvsem 
tehnično dovršenih udarcev. 
Sledi Erik, »majstor za gubitak« sem ga poimenoval. Dobro mu gre, sledi borba za medaljo, ki jo 
odlično nadzoruje in tudi vodi (3:1). Toda, glej ga zlomka! Sekundo pred koncem, ja dobro ste 
prebrali, semafor se je ustavil na številki 0:01, je naš »majstor za gubitak« zadal kontakt in 
medalja je odplavala po vodi. Kdor pozna moj temperament si lahko predstavlja kako sem 
odreagiral! Za tiste, ki me ne poznajo dobro, čisto na kratko – odskočil sem do stropa…… 
Sledi borba našega močno poškodovanega »drvarja Jureta«. Ves »poflikan« se pogumno, kot 
vedno, poda v boj. Vendar, ko vse boli, je težko in tudi Jure ni zmogel. To mi je bilo jasno že na 
začetku, pa vseeno Jure, čestitke za pogum. 
Edino naše upanje, ki nam je še ostalo, je Iva, ki tokrat ne nastopa za barve našega kluba, 
ampak za barve reprezentance. Iva se po izenačenih borbah prebija naprej iz kola v kolo, v borbi 



za finale v zadnji sekundi izgubi z makedonko. Prek repasaža se prebije naprej in nam prav ona 
prinese tako želeno medaljo. Bravo Iva, dokazuješ, da si res zaslužiš reprezentančni dres. 
No to je bil CRO OPEN »lijepe njihove«, zares kvaliteten turnir, ki se je končal s podelitvijo 
medalj nekje okoli polnoči.  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
3. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, članice 
5.-8. mesto, Andrej Fojkar, borbe do 80kg, člani 
5.-8. mesto, Erik Dragan, borbe do 65kg, kadeti 
9.-16. mesto, Bojana Dujović, borbe do 60kg, članice 
9.-16. mesto, Jure Kolman, borbe do 75kg, mladinci 
9.-16. mesto, Gregor Knavs, borbe do 75kg, kadeti 
 
 
 

2. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŽALEC, 18.10.2003 
 
 
Na tem tekmovanju je nastopilo sedem naših mladih tekmovalcev (Tjaša, Mojca, Janez, Špela, 
Matej, Nejc in Rok). Res je bil to dan slednjega (Roka Trosta), saj je bil že v katah odličen, v 
borbah pa je suvereno slavil zmago. Bravo Rok! 
No, tudi ostali so se izkazali s svojo odločno željo po uspehih. Tjaša kot najmlajša v svoji 
kategoriji, je bila presrečna, ko je v prvem krogu premagala tekmovalko. Žal je kasneje naletela 
na boljšo, vedimo pa, da njen čas še prihaja. Prav tako Mojčin, ki je bila ustavljena že v prvem 
kolu od kasnejše finalistke. 
Janez se je v zares težki konkurenci (47 tekmovalcev) prebijal iz kroga v krog in bil ustavljen 
šele v boju za vstop v polfinale. Odličen uspeh! Špela se je dokopala do bronastega odličja in že 
drugič zapored dokazala, da je na njo potrebno še kako računati. 
Nejc, Matej in Rok niso imeli preveč sreče. Še najbolje se je odrezal Rok, ki mu je zmanjkala 
ena zmaga do medalje. 
V borbah so nastopili Špela, Matej, Nejc in Rok. Špela je zaradi zadanega premočnega udarca 
izpadla v prvem kolu, prav tako Nejc, ki je dobil res premočnega nasprotnika, tako po višini kot 
po teži. Matej si je po lastni napaki v podaljšku zapravil finale in pristal na tretjem mestu. Ja, se 
zgodi Matej, pa drugič. 
Legenda Rok! Res lahko rečem legenda. Rok je namreč star 15 let, karate pa trenira že osem 
let. Kot je rekel Brane (Fizik), ki mu je bil eden izmed prvih trenerjev, še vedel ni, kaj je leva in 
kaj desna, ko je pričel trenirati. No, sedaj je zrasel v postavnega mladeniča in dozorel tudi v 
karateju. Že na začetku sezone je opozoril nase, nato je bilo malo zatišja, v Šenčurju na 
Shotokan turnirju je bil s tretjim mestom med dobitniki medalj in sedaj zmagovalec. 
Res sem vesel, prav za Roka, ki je živ dokaz, da se z marljivim delom daleč pride. Rok je 
namreč eden tistih tekmovalcev, ki praktično ne manjkajo na treningih in se na vsakem treningu 
trudijo po svojih močeh. 
Za zaključek lahko povem, da sem zadovoljen in to predvsem zato, ker vidim, da se krepi 
skupina nove generacije tekmovalcev, to pa je že dokaz, da se za nadaljnje uspehe našega 
kluba ni treba bati.  

Drago Ristič 



 
Rezultati: 
1. mesto, Rok Trost, borbe do 58kg, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe do 48kg, starejši dečki 
3. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
5. – 8. mesto, Janez Perhavec, kate, mlajši dečki 
5. - 8. mesto, Rok Trost, kate, starejši dečki 
9. - 16. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
9. - 16. mesto, Špela Štefe, borbe nad 48kg, starejše deklice 
9. - 16. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 58kg, starejši dečki 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE IN MLADINKE 

KRANJ, 09.11.2003 
 
 
Kot lahko preberete že iz naslova, se je to državno prvenstvo resnično odvijalo v Kranju in to 
»celo« v organizaciji našega kluba. Zakaj »celo«? Ja, končno smo tudi mi za naše, lahko rečem, 
uspešne tekmovalce, priredili tekmovanje na domačih tleh. 
Ideja za organizacijo se je porodila po končani lanski tekmovalni sezoni, ki so jo prav naši 
mladinci (seveda tudi mladinke) tako uspešno zaključili. Ker tako tekmovanje zahteva dobro 
organizacijo, smo že zgodaj začeli z organizacijskimi pripravami, kar se je izkazalo za dobro 
potezo, saj praktično ni bilo pomanjkljivosti. Največjo pohvalo si tukaj zasluži Igor, ki je s svojo 
pikolovsko natančnostjo izdelal načrt del in nalog za vsakega posameznika. Seveda pa vse 
pohvale tudi za naše »prostovoljce«, ki so vestno izpolnili vse naloge. 
Sam osebno sem bil sicer malo skeptičen in temu primerno tudi živčen, ker smo nastopili z zelo 
okrnjeno tekmovalno zasedbo. Kar nekaj mladih tekmovalcev je med tem časom prenehalo s 
treniranjem (tudi šampioni kot so bili Tomo Kern, Lela in matej Bajželj). Res razlog za 
zaskrbljenost, vendar še enkrat se je izkazalo, da se s trdim in pravilnim delom lahko doseže 
veliko. In prav to »veliko« so dosegli naši tekmovalci, saj ga ni bilo, ki se ne bi okitil z medaljo. 
Vsa čast vsem, ki ste marljivo in potrpežljivo trenirali dan za dnem in si na koncu priborili ta 
zaslužena odličja. 
Kot vedno so bile najprej na vrsti kate, kjer so nastopili Nina, Iva in Luka Kern. 
Najprej preseneti Nina, ki pri mlajših mladinkah osvoji »svojo prvo« medaljo. Sledi Iva, čeprav 
praktično kat, zaradi nastopa na SP v borbah ni trenirala. Vidi se ji tudi utrujenost, vendar, Iva je 
borka v pravem pomenu besede in klone šele v finalu. Na obrazu se ji vidi, da ni zadovoljna, 
samo Iva, nič zato. Pri mladincih nas zastopa Luka, rojen kataš, ki si je vzel kar precejšnjo 
pavzo, jeseni pričel marljivo trenirati in uspeh je bil na dlani. Prav tako v finalu, izgubi z 2:1 proti 
že nekaj let neporaženemu Bogaljeviču, vendar Luka ima še rezerve, samo izkoristiti jih bo 
treba. 
Tako so kate končane, za nas uspešno. Trije nastopi – tri medalje. 
Po svečani otvoritvi, na kateri je bil prisoten tudi podžupan mesta Kranja, gospod Kadoič, ki je 
tudi uradno odprl prvenstvo, so se pričele borbe. Zopet je prva na tatami stopila Nina, ki je 



morala priznati poraz nasprotnici. Vendar moramo vedeti, da je Nina sploh prvič nastopila v 
borbah in da njen čas še prihaja. 
Sledi Erik, ki v finalu izgubi in si tako pribori srebro. Grega s taktično borbo premaga nasprotnika 
in tako prvič v svoji karieri postane državni prvak. Bravo Grega! 
Iva, naša izkušena tekmovalka, razočarana nad izidom v katah, ne pusti presenečenja in se, še 
vedno vidno utrujena, prav tako okiti z zlato medaljo in naslovom državne prvakinje. Ja Iva, 
sedaj je pa čas za kratek počitek, naporna sezona je pustila posledice. Tudi tebi čestitke! 
Tako je tekmovanje pri koncu. Pet tekmovalcev je osvojilo šest medalj, moji živci so pomirjeni, 
razloga za preplah ni več, skratka gremo naprej!  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, mladinke 
1. mesto, Gregor Knavs, borbe do 75kg, kadeti 
2. mesto, Luka Kern, kate, mladinci 
2. mesto, Iva Peternel, kate, mladinke 
2. mesto, Erik Dragan, borbe do 65kg, kadeti 
3. mesto, Nina Perhavec, kate, kadetinje 
5. – 8. mesto, Nina Perhavec, borbe nad 60kg, kadetinje 
 
 
 



2. POKALNA TEKMA KZS ZA MLADINCE IN ČLANE 

OPLOTNICA, 29.11.2003 
 
 
V Oplotnici je bila v soboto konec novembra druga pokalna tekma. V katah je Iva dosegla 5-8 
mesto, Bojana pa v težki konkurenci odlično drugo mesto. Naš edini članski predstavnik v katah 
Luka je dosegel tretje mesto. Izredna hitrost, Luka ima najbolj eksplozivno izvedbo kate v našem 
klubu, je njegova odlika, ki pa bi jo moral nadgraditi z močjo.  
Erik je pri kadetih –73 kg dosegel 5-8 mesto, izgubil je šele proti kasnejšemu zmagovalcu. 
Pohvale vredna je Erikova konstantno dobra predstava na tekmah, nikoli ne zataji. Grega je imel 
slab dan. Po osvojenem naslovu državnega prvaka je sedaj prikazal slabo predstavo in izgubil 
prvo borbo. Pa kdaj drugič, ko bo več motivacije. 
V ženski konkurenci je Iva dosegla tretje mesto, prav tako kot Erik je izgubila proti kasnejši 
zmagovalki. Bojanina borba pa je zgodba zase. Prva borba je bila z neizkušeno tekmovalko, ki 
je imela željo vsaj pretepsti, če že ne premagati nasprotnice. Bojana je zmagala, vendar bila po 
dosojenih in nedosojenih kontaktih kar malo v šoku. Končno tretje mesto je dobra uvrstitev, 
izkušnja več boriti se proti nasprotniku, ki ne upošteva pravil borbe, pa je morda še več vredna.  
 

Andrej Fojkar 
 
Rezultati: 
2. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe nad 55kg, članice 
3. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, članice 
3. mesto, Luka Kern, kate, člani 
5.-8. mesto, Iva Peternel, kate, članice 
5.-8. mesto, Erik Dragan, borbe do 73kg, kadeti 
9.-16. mesto, Gregor Knavs, borbe do 73kg, kadeti 
 
 



VENICE CUP 2003 

BENETKE, ITALIJA, 7.12.2003 
 
 
Prvo nedeljo v mesecu veselja-decembra sem nastopal na mednarodnem turnirju v Benetkah. 
Močna mednarodna udeležba in lepi pokali so tekmi dali še poseben naboj. V prvi borbi sem 
suvereno premagal italijanskega borca s 4:0. Naslednjo borbo sem 20 sekund pred koncem 
vodil z 2:0 in sem borbo varno peljal h končni zmagi. Uramawashi nasprotnika 30 cm od moje 
glave in še v moj blok pa je prekrižal moje račune. Sodnik je dosodil fiktivni udarec in preostalo 
mi je samo še lovljenje rezultata 2:3. Žal je zmanjkalo je časa, zgubil sem borbo in lepi pokal je 
odšel v druge roke. Končno 5. - 8. mesto je rezultat moje udeležbe turnirja. 
Sedaj teden dni po tekmi razmišljam o tekmah, ki sem jih imel v zadnjem času. Izgubil sem 
vsako borbo, ko sem imel v glavi nagrado, dobil pa borbe, ko sem si želel samo premagati 
nasprotnika pred seboj in nisem razmišljal o uvrstitvi. Torej če povem malo drugače,v borbah ki 
so imele zame nek poseben naboj sem lahko iztisnil iz sebe maksimum, na tekmah kjer sem 
želel doseči nek rezultat pa sem dosegel slabe uspehe. Prava motivacija zame je nasprotnik 
pred menoj in ne neke oddaljene medalje, ki ležijo na mizi. Pozabil sem, da sem se začel boriti 
zaradi želje po borbi, zaradi sladkega občutka, ko dam res krasen mawashi v glavi ali pa 
neusmiljeno zrušim nasprotnika in vidim kako sodniki hlastno dvigujejo zastavice moje barve 
pasu. To je pravo veselje, to je radost zaradi katere bom še tekmoval.  
 

Andrej Fojkar 
 
 
 



3. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŽALEC, 7.12.2003 
 
 
Že standardna ekipa dečkov in deklic našega kluba (Tjaša, Mojca, Janez, Špela, Rok Trost, Rok 
Tičar, Nejc in Matej), se je udeležila še zadnje letošnje pokalne tekme. V močni konkurenci so 
se naši mladi upi pomerili v katah in borbah.  
Najprej so se pomerili mlajši (Tjaša, Mojca, Janez) v katah. Mojca je na žalost izpadla že prvo 
kolo, za prvo, pravo presenečenje pa je poskrbela Tjaša (priznam, da je presenetila tudi mene), 
ki je, kot ena najmlajših v kategoriji, s svojo odločnostjo in željo po zmagi suvereno premagovala 
nasprotnice (vse zmage je dosegla z 3:0) vse do finala, kjer je morala priznati poraz. Istočasno 
je vzporedno iz kola v kolo napredoval naš »Johnny« in si za slovo od kategorije (seli se v višjo) 
priboril svojo prvo zmago. 
Sledili so starejši, kjer je Matej dokazal, da se vrača na stara pota slave, premagan je bil šele v 
finalu. Ostali bodo morali, na žalost, še veliko postoriti v katah za kakšne večje uspehe. 
Sledile so borbe. Najprej Špela, kateri ni šlo vse po načrtih, izpade v prvem kolu, po sicer 
tesnem izidu. Enako se godi Nejcu in Roku Tičarju. Ja, na žalost štejejo samo zmage, kar sta 
okusila tudi Rok Trost in Matej, ki sta v borbi za finale izgubila po podaljšku. 
Pa drugič, naši mladi upi! Pred vami je še cela kariera, zato brez panike. Če potegnem črto žez 
celo sezono, je vsak od omenjenih prispeval svoj delež v letošnji mozaik uspekov, ki bi, priznam, 
lahko bil boljši, lahko pa tudi slabši. Tak je pač šport – vedno ne cvetijo rožice!  

Drago Ristič 
 
Rezultati: 
1. mesto, Janez Perhavec, kate, mlajši dečki 
2. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
2. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe -48kg, starejši dečki 
3. mesto, Rok Trost, borbe -58kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Rok Trost, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Rok Tičar, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, borbe +48kg, starejše deklice 
5. – 8. mesto, Rok Tičar, borbe -48kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Nejc Kavčič, borbe -58kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
9. – 16. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
 
 
 



31. MEDNARODNI KARATE TURNIR TRBOVLJE 2003 

TRBOVLJE, 13.12.2003 
 
 
Kratka statistika! 
- Najstarejši karate turnir v Evropi 
- Izveden enaintridesetič zapored, brez prekinitve 
- Sodelujočih preko 600 tekmovalcev iz 12 držav... 
Lahko bi še našteval, mirnega srca pa rečem: »Ni tako močnega turnirja v Sloveniji!« 
Sam sem udeleženec tega turnirja od leta 1976, najprej kot gledalec (ko smo z vlakom hodili 
naijat za naše tekmovalce), kasneje kot tekmovalec, ki mu na žalost nikoli ni uspelo zmagati in 
sedaj, že precej let kot trener ekipe, v kateri pa smo imeli tudi že zmagovalce. Napredek, ni kaj! 
Moj osebni, mislim! Seveda je pa vsakoletni napredek viden tudi v organizaciji in izvedbi tega 
pomembnega turnirja za slovenski karate. 
Letos je iz našega kluba nastopilo dvanajst tekmovalcev v katah in borbah (največ v zadnjih 
petih letih), nekateri prvič (Nina, Špela, Rok Tičar in Rok Trost). Pričakovanja?! Ja, vedno 
pričakovanja! Saj je čisto preprosto, čim boljši rezultati. Želje?! Ni tako preprosto, medalja! Zakaj 
pa ne, se bo kdo vprašal? »Ja, za probat je!« Iz lastnih izkušenj pa lahko povem, da tukaj ni nič 
podarjenega. Konkurenca je močna, najmočnejša od katerega koli tekmovanja v deželi na 
sončni strani Alp. 
Najprej so se vrstili nastopi najmlajših v katah. Od naših tekmovalcev »debitanti« že v prvem 
kolu razočarani zapuščajo borišče. Nejc in Matej se med enainštiridesetimi nastopajočimi 
prebijeta naprej v drugi krog, kjer spodleti Nejcu. Matej, ki se, kot sem že prejšnjič dejal, vrača 
na pota stare slave, pa se prebija naprej iz kola v kolo, vendar tudi njega po tesnem izidu z 2:1 
ustavijo v četrtfinalu. Ko se zberemo v našem kotičku v dvorani, prvo vprašanje pade: »Drago, a 
si razočaran nad nami, a ne?« Nisem razočaran, naši mladi nadobudneži, lahko bi bilo bolje, 
vendar tak je pač šport. Ni še konec, sledijo borbe! 
V borbah je situacija podobna, vsi končujejo v prvem krogu, razen Erika in Mateja. Erik sicer 
izpade že v naslednji borbi, izgubi sicer za točko, vendar, končano je. Matej gre zopet naprej, iz 
kola v kola, vendar ga zopet zmanjka v četrtfinalu. 
Kaj moremo, dopoldanski del je zaključen. Sledijo starejši člani. Najprej v katah Iva, Bojana in 
Luka. Tudi tu ne gre dlje kot do vstopa v polfinale, Luka izpade že kolo prej. Iva v boju za kolajno 
izgubi proti odlični Slovakinji, Bojana prav tako proti odlični Makedonki. Obe sta bili kasnejši 
zmagovalki. 
Danes ne gre in ne gre! Priznam, nismo dorasli taki konkurenci, kar ne pomeni, da mečem 
puško v koruzo. Nasprotno! To me podžiga! Joj, ubogi tekmovalci, že vnaprej se mi smilite, 
haha!! 
V ognju imamo še tri železa – Ivo, Bojano in Fojka v borbah. Fojku ne gre, izpade v prvem kolu. 
Tudi Ivi ne gre, pa Bojani tudi ne, izpadeta v repasažnih borbah. Ni katastrofa, dalo bi pa se, 
prepričan sem. Čas je za resen trenerski pogovor, ki pa mislim, da ga bomo Fojk, Jaka in jaz 
zmogli. Tekmovalci pa pozor!! Treba bo trše delati, brez izjeme, sorry! 
Nisem obremenjen z rezultati, zavedam se tudi, da smo med najmočnejšimi klubi v Sloveniji, 
prepričan pa sem, da, kot sem že prej omenil, zmoremo več in to je ta čar, ki me drži v 
tekmovalni skupini in žene naprej. Torej gremo, a ne!? 

Drago Ristič 
Rezultati: 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, kate, dečki, letnik 91 – 89 
5. – 6. mesto, Iva Peternel, kate, ženske, letnik 85 in starejše 



5. – 6. mesto, Bojana Dujović, kate, ženske, letnik 85 in starejše 
7. – 8. mesto, Luka Kern, kate, moški, letnik 85 in starejši 
7. – 8. mesto, Matej Sušnik, borbe +45kg, dečki, letnik 91 – 89 
7. – 8. mesto, Iva Peternel, borbe -55kg, ženske, letnik 85 in starejše 
7. – 8. mesto, Bojana Dujović, borbe +55kg, ženske, letnik 85 in starejše 
9. – 14. mesto, Rok Trost, kate, moški, letnik 88 – 86 
9. – 14. mesto, Rok Tičar, kate, moški, letnik 88 – 86 
9. – 16. mesto, Erik Dragan, borbe -73kg, moški, letnik 88 – 86 
9. – 16. mesto, Špela Štefe, borbe -55kg, ženske, letnik 88 – 86 
9. – 16. mesto, Nina Perhavec, borbe +55kg, ženske, letnik 88 – 86 
17. – 24. mesto, Špela Štefe, kate, ženske, letnik 88 – 86 
17. – 24. mesto, Nina Perhavec, kate, ženske, letnik 88 – 86 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, kate, dečki, letnik 91 – 89 
17. – 32. mesto, Nejc Kavčič, borbe +45kg, dečki, letnik 91 – 89 
17. – 32. mesto, Rok Trost, borbe -63kg, moški, letnik 88 – 86 
17. – 32. mesto, Andrej Fojkar, borbe -78kg, moški, letnik 85 in starejši 
 
 
 



PODELITEV POKALOV ZA POKALNEGA ZMAGOVALCA V LETU 
2003 PRI KADETIH IN MLADINCIH 

ŽALEC, 10.01.2004 
 
 
Prav v Žalcu, na Novoletnem pokalu, so na koncu turnirja podelili pokale za skupne pokalne 
zmagovalce v letu 2003. Bojana Dujović in Matej Sušnik sta vsak v svoji kategoriji osvojila prvo 
mesto - Matej pri starejših dečkih in Bojana pri članicah.  
Iva Peternel, ki je letos že drugo leto zapored naša najboljša tekmovalka pa je osvojila prvo 
mesto v skupnem točkovanju vseh tekmovanj v okviru KZS v kategoriji mladink. 



Lestvica najboljših 
 

Št. Ime in priimek Točke 
1 Iva Peternel 588 
2 Bojana Dujović 402 
3 Matej Sušnik 287 
4 Nejc Kavčič 237 
5 Špela Štefe 212 
6 Rok Trost 198 
7 Erik Dragan 190 
8 Andrej Fojkar 166 
9 Gregor Knavs 146 

10 Rok Tičar 126 
11 Jelena Bakič 91 

  Nina Perhavec 91 
13 Janez Perhavec 81 
14 Mojca Malešič 77 
15 Tjaša Ristič 76 
16 Luka Kern 70 
17 Sabina Jurič 68 
18 Tajda Brezovec 53 
19 Jure Kolman 33 
20 Luka Knez 20 
21 Nina Janša 18 

  Remic Rok 18 
23 Jerneja Milost 15 
24 Tina Mikulandra 14 

  Janša Anže 14 
  Nina Maslovarič 14 
  Gorečan Peter 14 
28 Andrej Ivančič 12 

  Patricija Vehovec 12 
30 Marša Malešič 10 

  Uroš Sintič 10 
  Anja Vehovec 10 
  Luka Leban 10 
  Pavšič Tilen 10 
  Janežič Žiga 10 
36 Mira Vučinovič 8 
37 Zala Ziherl 6 

  Prelovšek Špela 6 
  Šturm Ana 6 
  Aljaž Prislan 6 



41 Matej Remic 4 
  Odar Meta 4 
  Kešpret Tim 4 



Statistika 
 
 
SKUPAJ REGIJSKA, OBČINSKA IN KLUBSKA TEKMOVANJA V LETU 2003 
  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 1 1 0 2   0 0 0 0 
Starejše mladinke 3 3 4 10   0 2 0 2 
Mlajši mladinci 0 0 0 0   0 0 0 0 
Mlajše mladinke 0 0 0 0   0 0 0 0 
Starejši dečki 4 4 8 16   0 5 0 5 
Starejše deklice 2 2 4 8   0 2 0 2 
Mlajši dečki 2 2 1 5   0 0 0 0 
Mlajše deklice 2 2 3 7   0 0 0 0 
Malčice 0 0 0 0   0 0 0 0 

SKUPAJ 14 14 20 48   0 9 0 9 
 
SKUPAJ MEDNARODNA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA V LETU 2003 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 1 1 1 3   0 5 0 5 
Članice 2 4 7 13   0 8 4 12 
Starejši mladinci 0 2 1 3   0 1 2 3 
Starejše mladinke 2 3 4 9   0 2 1 3 
Mlajši mladinci 1 2 3 6   0 1 6 7 
Mlajše mladinke 2 0 1 3   0 2 6 8 
Starejši dečki 2 3 15 20   0 8 7 15 
Starejše deklice 0 1 2 3   0 3 3 6 
Mlajši dečki 1 0 0 1   0 2 1 3 
Mlajše deklice 0 2 0 2   0 0 3 3 
Malčice 0 0 0 0   0 1 1 2 

SKUPAJ 11 18 34 63   0 33 34 67 
 

SKUPAJ VSA TEKMOVANJA V LETU 2003           
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 1 1 1 3   0 5 0 5 
Članice 2 4 7 13   0 8 4 12 
Starejši mladinci 1 3 1 5   0 1 2 3 
Starejše mladinke 5 6 8 19   0 4 1 5 
Mlajši mladinci 1 2 3 6   0 1 6 7 
Mlajše mladinke 2 0 1 3   0 2 6 8 
Starejši dečki 6 7 23 36   0 13 7 20 
Starejše deklice 2 3 6 11   0 5 3 8 
Mlajši dečki 3 2 1 6   0 2 1 3 
Mlajše deklice 2 4 3 9   0 0 3 3 
Malčice 0 0 0 0   0 1 1 2 

SKUPAJ 25 32 54 111   0 42 34 76 
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	2. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE
	ŽALEC, 18.10.2003

	DRŽAVNO PRVENSTVO ZA MLADINCE IN MLADINKE
	KRANJ, 09.11.2003

	2. POKALNA TEKMA KZS ZA MLADINCE IN ČLANE
	OPLOTNICA, 29.11.2003

	VENICE CUP 2003
	BENETKE, ITALIJA, 7.12.2003

	3. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE
	ŽALEC, 7.12.2003

	31. MEDNARODNI KARATE TURNIR TRBOVLJE 2003
	TRBOVLJE, 13.12.2003

	PODELITEV POKALOV ZA POKALNEGA ZMAGOVALCA V LETU 2003 PRI KA
	ŽALEC, 10.01.2004

	Lestvica najboljših
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