
Kazalo 

 
8. MEDNARODNI NOVOLETNI POKAL__________________________________________________ 2 

GRAND PRIX HRVAŠKE ______________________________________________________________ 3 

GRAND PRIX ŽALEC _________________________________________________________________ 4 

EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE IN MLADINCE ____________________________________ 5 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANE ____________________________________________________ 6 

1. POKALNA TEKMAZ KZS ZA ČLANE, MLADINCE IN KADETE ___________________________ 8 

1. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE ______________________________________ 10 

3. POKAL POSTOJNSKE JAME ________________________________________________________ 11 

DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DEČKE IN DEKLICE _______________________________________ 12 

SLOVENIA OPEN 2004 _______________________________________________________________ 14 

5. MEDNARODNI SHOTOKAN KARATE TURNIR ________________________________________ 16 

2. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE ______________________________________ 18 

SAN MARINO OPEN _________________________________________________________________ 19 

3. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE ______________________________________ 20 

CROATIA OPEN _____________________________________________________________________ 22 

KADETSKO IN MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO____________________________________ 23 

6. WKF GRAND PRIX KARATE TURNIR - HYPO POKAL 2004 _____________________________ 24 

22nd ALL OKINAWA KARATE CHAMPIONSHIP SERIES _________________________________ 26 

LJUBLJANA OPEN __________________________________________________________________ 27 

2. POKALNA TEKMA KZS ZA ČLANE, MLADINCE IN KADETE ___________________________ 28 

32. MEDNARODNI KARATE TURNIR TRBOVLJE 2004 ___________________________________ 30 

SKUPNI REZULTATI POKALNIH TEKEM KZS V LETU 2004 ______________________________ 32 

Lestvica najboljših ____________________________________________________________________ 33 

Statistika ____________________________________________________________________________ 34 



8. MEDNARODNI NOVOLETNI POKAL 

ŽALEC, 10.01.2004 
 
V soboto, 10. januarja 2004, je v športni dvorani v Žalcu potekal 8. novoletni turnir za starejše 
dečke/ice, kadete/inje in mladince/ke. Tekmovanja se je udeležilo 140 tekmovalcev iz 24 klubov iz 
treh držav. 
Iz našega kluba je nastopila ekipa v postavi: Nejc Kavčič, Matej Sušnik, Rok Trost, Erik Dragan, 
Špela Štefe, Gregor Knavs in Iva Peternel. Ekipo je vodil Jaka Šarabon Na prvem letošnjem 
tekmovanju našim tekmovalcem ni šlo najbolje in so skoraj vsi izpadli v prvem kolu. Mogoče jim je 
preveč moči pobrala novoletna zabava. 
Čast kluba sta rešila Matej Sušnik, ki je osvojil 1. mesto v borbah med starejšimi dečki v kategoriji 
do 50 kg in tako pokazal, da misli tudi letos braniti naslov najboljšega ter Iva Peternel, ki je 
osvojila 2. mesto v borbah med mladinkami v kategoriji do 53 kg.  
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Matej Sušnik, borbe do 50kg, starejši dečki 
2. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, mladinke 



GRAND PRIX HRVAŠKE 

SAMOBOR, HRVAŠKA, 24.01.2004 
 
V soboto in nedeljo je v Samoboru na Hrvaškem potekalo karatejsko tekmovanje za Pokal 
Hrvaške, na katerem je nastopilo 1012 tekmovalcev in tekmovalk iz 11 držav med njimi tudi 
slovenska članska, mladinska in kadetska reprezentanca. V članski konkurenci so osvojili 4 tretja 
mesta in sicer: Teja ŠAVOR (Žalec) v kategoriji do 53 kg, Marijana JULARIČ (Zmaj Ljubljana) v 
kategoriji do 60 kg, Zlatko TKALEC (Zmaj Ljubljana) v kategoriji športnih borb do 70 kg in Dejan 
VOZLIČ (Ljubljana) v kategoriji do 80 kg. V kadetski konkurenci je v kategoriji do 60 kg zmagala 
Patricija HORVAT (Ajdovščina) pred Marijo JELER (KBŠ Rajhenburg). Velenjčanka Alisa REDŽIČ 
(Tiger Velenje) je bila 3. v katah kadetinj. 
Za reprezentanco sta iz Karate kluba Kranj v soboto nastopila tudi Iva Peternel v kategoriji 
mladink do 53 kg, ki je žal izpadla v prvem kolu in Erik Dragan v kategoriji kadetov do 70 kg, ki je 
v prvem kolu slavil zmago, v drugem kolu pa je borbo izgubil. 
 
 
Rezultati: 
9. - 16. mesto, Erik Dragan, borbe do 70kg, kadeti  
 



GRAND PRIX ŽALEC 

ŽALEC, 07.02.2004 
 
 
V soboto, dan pred slovenskim praznikom kulture, je bil v Žalcu mednarodni turnir za veliko 
nagrado. Udeležili se ga je 320 tekmovalcev iz štirih držav: Slovenije, Hrvaške, Švice ter Srbije in 
Črne Gore. 
Rezultati so bili odlični in govorijo sami zase, le mlajši predstavniki so se »izneverili« in niso 
dosegli medalje. Nejca je nasprotni tekmovalec presenetil na začetku borbe z agresivnim 
pristopom. Proti koncu borbe se je Nejc zbral, ampak vseeno nato v podaljšku izgubil. Rok ni želel 
biti boljši in je izgubil prvo borbo. Lekcija za oba se glasi tako: borba se začne od prve sekunde, 
nasprotnik dobesedno zavoha neodločnost in jo še kako rad izkoristi. 
Nesrečna Špela še čaka na svojo priložnost. Svetujem ti iz lastnih izkušenj, da se s trdim delom 
slej ko prej pokažejo rezultati. Talent imaš in v enem letu pričakujem medalje. 
Nino moram pohvaliti zaradi res dobrega pristopa k borbi. Napadalna in pogumna od začetka ter 
zasluženo tretje mesto. 
Grega K. je zgodba zase. Matematik in preračunljivec v borbi. To ni nič slabega, vendar moraš za 
tak tip borbe vzeti vsako priložnost, ki se ponudi. Nasvet je čim bolj odprta borba na treningu in 
učenje na svojih napakah. Erik je njegov dipol. Pogleda nasprotnika, stopi na tatami in se kot 
mladi bikec v rdečo ruto zažene v nasprotnika. Dosegel je odlično drugo mesto, zlata medalja se 
mu je zopet za las izmuznila. Morda bom preveč oseben, ampak ob njegovi finalni borbi sem 
gledal sojenje glavnega sodnik in trenerja nasprotnika, pa sem se spomnil na afero o izbrisanih. 
Nasvet za oba, učita se drug od drugega, vsak ima tisto kar drugi rabi. 
Bojana je postala prava borka. 2. mesto si je priborila z odločno borbo z veliko napadi. Nasvet za 
Bojano pa je naslednji; vsak trening je pomemben, slab dan, luna ali karkoli že ni izgovor za 
neagresivnost na treningu. 
Račič Grega, novinec v športnih borbah se je boril v stilu »prišel, videl, zmagal«. Zmagal sicer ni, 
je pa dosegel drugo mesto po treh borbah, ki jim nimam nič očitati. Premagal je albanskega 
Švicarja v pravem moški borbi z veliko kontakti, nato Slovenca, ki je vedno pri medaljah, s 
prelepim mawashijem v glavo, v finalu pa je, potem ko je že vodil, tesno izgubil proti švicarskemu 
reprezentantu. Vse čestitke Grega, nasvet pa dobiš kdaj drugič, ko ga boš bolj potreboval.  

Andrej Fojkar 
 
 
Rezultati: 
2. mesto, Bojana Dujović, borbe +55kg, članice 
2. mesto, Dragan Erik, borbe –70 kg, kadet 
2. mesto, Račič Grega, borbe –80kg, člani 
3. mesto, Perhavec Nina, borbe +60kg, mladinke 
3. mesto, Knavs Grega, borbe –75 kg, mladinci 
3. mesto, Kavčič Nejc, borbe –53kg, dečki (14-15 let) 
5. - 8. mesto, Štefe Špela, borbe –60kg, deklice (14-15 let) 
5. - 8. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
5. - 8. mesto, Trost Rok, borbe –57kg, dečki (14-15 let)  



EVROPSKO PRVENSTVO ZA KADETE IN MLADINCE 

REKA, HRVAŠKA, 13.02.2004 
 
 
Na prvenstvu je nastopilo 533 tekmovalk in tekmovalcev iz 40-tih držav stare celine. Za slovensko 
reprezentanco, ki se je pripravljala vsak vikend v januarju in februarju je nastopila tudi naša 
članica Iva Peternel.  
V petek 13. februarja so bili na sporedu ekipni boji mladink. Iva se je v prvem kolu skupaj z Adelo 
Nakičevič, Majo Fekonja in Tadejo Petrovič pomerila z reprezentanco Avstrije, ki so jo uspešno 
premagale z 2:0. V drugem kolu so naletele na zelo motivirano ekipo BIH in izgubile z enakim 
rezultatom 0:2.  
V nadaljevanju je reprezentanca BIH izgubila in naše tekmovalke niso imele več možnosti za 
repasažne boje. Ko so se že preoblačile, pa so jih naenkrat spet poklicali na borišče, ker so 
upoštevali pritožbo BIH in naše so spet imele možnost za repasaž. Tokrat so se srečale z 
reprezentanco Anglije. Prva borba se je končala neodločeno, drugo so naše izgubile in v tretji je 
bila zmaga odvisna od Ive. Vendar Iva Angležinje, ki je uspešno kontrirala ni uspela premagati in 
naše so prvenstvo končale na 7. mestu.  
V soboto, 14. februarja so Ivo čakali posamični boji mladink v kategoriji do 53 kg. V prvem kolu je 
bila prosta, v drugem pa se je srečala z reprezentantko Belgije S.Vrysenn. Začela je zelo uspešno 
in še nekaj sekund pred koncem vodila s 3:2. V zadnjih 2 sekundah pa je Belgijki uspelo izenačiti. 
V podaljšku je Iva izvedla lep mawashi geri v glavo, za katerega pa so se sodniki odločili, da je 
premočan in ji dosodili kontakt. V naslednjem napadu so dosodili točko Belgijki in to je za Ivo 
pomenilo tudi konec tekmovanja, saj se Belgijka ni uspela prebiti do finala.  

 
Igor Prašnikar 

 



DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANE 

NOVA GORICA, 14.03.2004 
 
 
Zopet je leto naokoli in čas za podelitev medalj za najboljše karateiste in karateistke v katah in 
športnih borbah v deželi, ki s polno paro in velikimi koraki vstopa v tako dolgo »želeno« Evropo 
oz. Evropsko unijo. Prijavljenih je bilo nekaj prek sto tekmovalk in tekmovalcev v vseh težnostnih 
kategorijah, absolutni kategoriji in katah. 
Številčno ne veliko, vendar lahko mirne vesti rečem, izredno kvalitetno tekmovanje. Sam se 
»valjam« že kar nekaj let po tovrstnih tekmovanjih in kot »kao strokovnjak« ugotavljam, da tudi 
slovenski karate napreduje. Sicer pa, kdor ga spremlja, lahko opazi, da se tudi Slovenci že 
pojavljajo med dobitniki medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih. Naša ekipa je štela tri 
tekmovalke (Bojana, Iva, Nina) in tri tekmovalce (Fojk, Raca in Grega). Od Bojane, Ive in Fojka 
sva z Jakom, ker sva pač zahtevna, pričakovala medalje, za Raco, Grega in Nino pa je bil to 
debitantski nastop in realno gledano (mislim, da se tudi Jaka strinja), kaj dosti več kot kakšno 
prejeto »bunko« nisem pričakoval. No, dobili smo prav vse – medalje in bunke, nekateri celo 
oboje. Res, zanimiv je ta »športni karate«! 
Še najbolje jo je odnesla Bojana. Dobila je medaljo (bronasto) v katah, ni dobila bunk, jih je pa 
zato dala, in to toliko in takih, da je zaradi tega izgubila že prvo borbo. 
Iva sicer ni dobila medalje v katah, je pa dobila vse v borbah – bunke in medalji. Ja prav ste 
prebrali – postala je (o tesnem izidu 2:1) viceprvakinja v kategoriji ter osvojila bron v absolutni 
kategoriji. 
Nina in Grega več kot nekaj, že večkrat omenjenih bunk nista dobila, vendar tak je pač ta karate, 
sicer pa, dragi člani in članice – »treba je probat«! 
Kot že na svoji prvi tekmi, ko je presenetljivo osvojil drugo mesto, je suvereno nastopil Raca. Res 
da je bil to zanj še prevelik zalogaj, je pa napovedal, da je v bodočnosti resen kandidat za 
medaljo, tako v kategoriji kot absolutno. No tudi on ni bil imun na – uganite – ja bunke, a ne! 
Po točno enakih stopinjah kot predhodno Iva, je stopal naš »Highlander« Fojk. Kot da bi imela kaj 
skupnega!?! Ni sicer dobil dveh medalj, dobil je eno. Po podaljšku je postal viceprvak v kategoriji, 
absolutno pa je za točko izgubil medaljo. Ja, ja, pa bunke je tudi dobil.  
No, to je to! Imamo vse, medalje in bunke. Jaz sem zadovoljen. Jaka po mojem tudi, nisem ga 
vprašal, tekmovalci pa, upam, tudi. Sicer nam je kanček sreče zmanjkalo za tako želeno zlato, 
vendar to je šport in delamo na tem. Ob koncu prispevka čutim dolžnost omeniti še Matjaža 
Končino. Za tiste, ki ga ne poznate – to je fant iz KK Žalec, ki s svojo prijateljico Tejo (prav ona je 
Ivo premagala v finalu in ji vzela naslov državne prvakinje) redno obiskuje treninge naše 
tekmovalne skupine. Omenjam ga zato, ker mu je uspel res fantastičen podvig in mislim, da si 
zasluži prostor v našem prispevku. Čina, kot ga kličemo, je namreč zmagal v srednji kategoriji (do 
75kg) in kot srednjekategornik suvereno slavil zmago tudi v izredno močni konkurenci absolutne 
kategorije. Čina, čestitam! 
To je to, drage članice in člani, oziroma bralke in bralci. To je državno člansko prvenstvo, z 
bunkami in medaljami. Eno brez drugega ne gre, niti ni nikoli šlo.  

 
Drago Ristič 

 
 
Rezultati: 
2. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg  
2. mesto, Andrej Fojkar, borbe do 80kg 



3. mesto, Bojana Dujović, kate 
3. mesto, Iva Peternel, borbe absolutno 
5. – 6. mesto, Andrej Fojkar, borbe absolutno 
7. – 8. mesto, Iva Peternel, kate  
7. – 8. mesto, Nina Perhavec, borbe do 60kg 
7. – 8. mesto, Bojana Dujović, borbe do 60kg 
7. – 8. mesto, Gregor Račič, borbe do 80kg 
7. – 8. mesto, Gregor Račič, borbe absolutno 
9. – 16. mesto, Gregor Knavs, borbe do 75kg 



1. POKALNA TEKMAZ KZS ZA ČLANE, MLADINCE IN KADETE 

NOVA GORICA, 28.03.2004 
 
 
Ena od dveh pokalnih tekem (druga je, tako kot vedno, jeseni) je bila to soboto izvedena v novi 
Gorici. Naša ekipa je štela devet tekmovalcev, ki so osvojili osem medalj v katah in borbah. 
Dobro, če gledamo s plati števila medalj in slabo (gledano skozi moje oči), saj zopet v naši ekipi ni 
bilo zmagovalca. Nisem zahteven, prej nestrpen. Ne krivim tekmovalcev, krivim sebe in 
razmišljam, kaj še postoriti, da bi se izdelal tekmovalec takšnega kova, kot je bil Jaka Šarabon. 
Sicer je pa Jaka kot trener tui sokrivec, haha! 
Da ne bo kdo te uvodne besede vzel preveč zares. To je le moje razmišljanje, ki sem ga pač 
prenesel na papir. Jasno je, da smo vsi amaterji, tako tekmovalci kot trenerji in da je vse skupaj 
plod dobre volje in urejenih odnosov v klubu. Vesel sem, da je tako in naj tako tudi ostane. No ja, 
kakšna zlata medalja bi pa prav prišla, a ne?! Skratka, tokrat je bilo kot je bilo, trudili smo se in 
dosegli, kar smo. 
V katah so nastopili Rok Trost, Rok Tičar in Špela pri kadetih oz. Kadetinjah ter Nina, Bojana in 
Iva pri članicah. Špela je izpadla v prvem krogu, oba Roka pa sta si razdelila tretje mesto, kar je 
uspeh, saj sta prvič nastopala v višji starostni skupini (prejšnjo sezono sta bila še starejša dečka). 
Pri članicah je nina naletela na kasnejšo zmagovalko Ređičevo, ki jo je izvrgla v prvem krogu. 
Bojana je, po, lahko si vzamem pravico reči, čudnih odločitvah sodnikov, prav tako končala že v 
prvem krogu, Ivi pa se je uspelo prebiti do tretjega mesta. 
V borbah pri kadetih se je odlično boril Rok Trost in zasluženo osvojil bron, Špela pa je po lastni 
neumnosti in vodstvu zaradi premočno zadanega udarca v glavo izpustila zmago iz rok. 
Za Erika je bil premočen zalogaj Šantej iz Trbovelj, ki mu je preprečil pot v finale in moral se je 
zadovoljiti s tretjim mestom. 
Članice – ja stara zgodba! Nina se še razvija v tekmovalko in na žalost še »kasira poraze«, 
vendar tako je to. Ima pa tekmovalni duh in željo po zmagi! Iva je v finalu po lepi borbi izgubila s 
Šavorjevo, Bojana pa je po suvereni zmagi v prvi borbi naletela na sindrom imenovan Marjana 
Jularič (kasnejša zmagovalka, suvereno) in se morala zadovoljiti z bronasto kolajno. 
Pri članih pa, ob odsotnosti Fojka (ki je v petek diplomiral in je bil v soboto »mal zmatran«) od 
Knavsa in Race ni bilo preveč pričakovati. Pokazala sta, da sta željna borb in uspehov, vendar 
trenutno je to za njiju še prevelik zalogaj. Prepričan sem, da ob takem pristopu do treninga, njun 
čas še prihaja. Mi pa gremo naprej, naslednji vikend so na vrsti naši najmlajši! 

 
Drago Ristič 

 
 



Rezultati: 
2. mesto, Iva Peternel, borbe, -55kg, članice 
2. mesto, Špela Štefe, borbe, -55kg, kadetinje 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe, +55kg, članice 
3. mesto, Erik Dragan, borbe, -73kg, kadeti 
3. mesto, Iva Peternel, kate, članice 
3. mesto, Rok Tičar, kate, kadeti 
3. mesto, Rok Trost, borbe, -63kg, kadeti 
3. mesto, Rok Trost, kate, kadeti 
5. – 8. mesto, Gregor Knavs, borbe, -70kg, člani 
5. – 8. mesto, Gregor Račič, borbe, -80kg, člani 
5. – 8. mesto, Nina Perhavec, kate, članice 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, kate, kadetinje 
9. – 16. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 



1. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŽALEC, 03.04.2004 
 
 
Preko 450 malih tekmovalcev in tekmovalk, od tega pet naših (Matej , Nejc, Johnny, Mojca in 
Tjaša) je nastopilo na 1. pokalni tekmi Slovenije, kar dokazuje, da se ni bati za propad tega športa 
v deželi tej. 
Naša ekipa je nastopila povprečno, manj od pričakovanj, vendar solidno. 
Najprej sta pri mlajših deklicah med 42 nastopajočimi, nastopili Mojca in Tjaša v katah. Z 
odločnimi nastopi sta se prebijali naprej, vendar, Mojca je bila ustavljena v tretjem kolu, Tjaša pa 
je na žalost, tesno z 2:1 izgubila v boju za medaljo. 
Sledil je nastop starejših dečkov, kjer so nastopili Nejc, Matej in prvič med starejšimi, tudi Johnny 
(Janez). Od Johnnyja ni bilo (zaradi starostne razlike) kaj dosti pričakovati. Z dostojno izvedeno 
kato se je v prvem kolu poslovil. Vendar, to je to, Johnny, odraščaš v pravega moškega, vztrajno 
in sigurno. Nejc in Matej sta se po spletu okoliščin, brez nastopa prebila dve koli naprej, kasneje 
pa morala priznati premoč boljšim. 
V borbah je pri starejših dečkih najprej ognjeni krst doživel Johnny, odlično nastopil, suvereno 
zmagal prvo borbo, kasneje pa... – ja zopet tista starostna razlika, izgubil. Vendar tesno (1:0)! Kar 
dobro, za prvi nastop v borbah sploh. 
Za Nejca in Mateja lahko rečem, da nista izpolnila pričakovanj, čeprav so naša pričakovanja 
visoka (medalje). Nejc je nastopil nesigurno, neefikasno in nervozno. Mogoče je to posledica 
poškodbe (zlomljen prst na nogi), ki jo je pred kratkim saniral. Ne vem! Vem samo, da bo potrebno 
veliko treninga do naslednje tekme. 
Matej je prvo borbo proti favoriziranemu Malinoviču nastopil kar dobro, povedel s 4:1, vendar 
zaradi svoje neodločnosti na koncu, komaj izvlekel zmago s 4:3. Prav ta neodločnost ga je 
nkasneje, v zadnji stotinki sekunde, ko je že dišalo po podaljšku, stala medalje. Sorry! 
Moj nasvet Nejcu, Mateju in vsem ostalim tekmovalcem: »Zaupaj vase in bodi odločen zmagati!« 
Za nesigurneže ni prostora na zmagovalnem odru. V tej izenačeni konkurenci tolikih tekmovalcev, 
ki si želijo zmagati, zagotovo ne!  
 

Drago Ristič 
 
 
Rezultati: 
5. – 8. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, borbe -58kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
9. – 16. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Janez Perhavec, borbe -48kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Nejc Kavčič, borbe -58kg, starejši dečki 
17. -32. mesto, Janez Perhavec, kate, starejši dečki  



3. POKAL POSTOJNSKE JAME 

POSTOJNA, 08.05.2004 
 
 
Do sedaj še nisem dobil rezultatov s strani vodje ekipe, tako da imam zgolj uradne rezultate s 
strani organizatorja, kjer so napisani prvi trije v vsaki kategoriji. Špela Štefe je v kategoriji kadetinj 
osvojila 3. mesto v borbah. 
 
 
Rezultati: 
3. mesto, Špela Štefe, borbe nad 53kg, kadetinje  



DRŽAVNO PRVENSTVO ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŠEMPETER PRI NOVI GORICI, 22.05.2004 
 
 
Kratka statistika: nastopilo je 512 tekmovalcev iz 46 klubov, kar je številčni rekord na državnih 
prvenstvih, med njimi trije naši (Tjaša Ristič, Janez Perhavec in Matej Sušnik). 
Torej malo številčna ekipa se je to, zjutraj še sončno, soboto, odpravila novim tekmovalnim 
izzivom naproti. Po polomu na 1. pokalni tekmi, ko smo po dolgih letih ostali brez medalj, je bilo 
tokrat drugače. Janezu se sicer pozna, da je prestopil v višjo starostno kategorijo, vendar Matej 
se, po kratki krizi, vrača na pota stare slave. Tjaša pa z izvrstnimi rezultati dokazuje, da se kljub 
še rosnim letom, razvija v vrhunsko tekmovalko. 
Kot vedno se je tekmovanje najprej začelo v katah, za nas ne toliko uspešno, saj je bila edino 
Tjaša v boju za medalje, pa še ona je, zaradi lastne, dokaj hude napake tesno (2:1) izgubila. 
Smola pač, pa drugič! Tako ali tako imam svoje mnenje glede sojenja našim tekmovalcem in o 
»objektivnem« sojenju nekaterih sodnikov. Ne bi sedaj o tem, moja naloga je pripraviti tekmovalce 
za doseganje čimboljših rezultatov. Če pa slučajno koga zanima, me lahko povpraša osebno. No, 
zadeva v katah je bila zaključena. Sledile so borbe. Tukaj se zadeva, kljub prisotnosti sodnikov, 
obrne čisto drugače. Čisto preprosto, kot temu rečejo južno od Kolpe: » Ko je jaći taj tabaći!« V 
prostem prevodu: »Močnejši zmagujejo!« Zato so mi, kar se tekmovanj tiče, borbe že od nekdaj 
bolj pri srcu. Bolj objektivne so! 
Najprej je z borbami pri mlajših deklicah pričela Tjaša. Ker je bil to njen debitantski nastop, kljub 
dobri pripravljenosti, nisem preveč pričakoval. Vendar Tjaša je »mali živ'c« in niti slučajno ni 
prepustila stvar slučajnosti. Bila je odločena zmagati za vsako ceno. Kot izkušena, rutinirana 
tekmovalka je kontrolirala vsako borbo in premagovala nasprotnice eno za drugo. Sledil je veliki 
finale mlajših deklic. Borba, ki bi bila lahko vzor marsikateri članski borbi. Tako Tjaša, kot njena 
nasprotnica iz Ajdovščine, sta dokazali, da sta zasluženo v finalu. Lepi, hitri, precizni udarci so se 
izmenjevali kot za šalo, prav tako pa ena in druga v vodstvu. Osem sekund pred koncem je Tjaša 
vodila 4:3, nato pa je trenutek nezbranosti in fantastična poteza nasprotnice (mawashi geri v 
glavo) in, čeprav je Tjaša z istim udarcem, vendar ne tako preciznim, že v naslednji sekundi 
odgovorila, so upi o osvojitvi naslova državne prvakinje splavali po vodi. Vendar, odlično Tjaša, 
greva naprej! 
Sledila sta nastopa Janeza in Mateja pri starejših dečkih. 
Najprej »Jonny« dobi v borbi za finale (bilo je namreč samo pet tekmovalcev) tekmovalca, ki ga je 
prejšnjič premagal. Pripraviva taktiko in Jonny se, kljub slabi izkušnji, pogumno poda v boj. Težka 
borba za živce, udarci se izmenjavajo, tudi nekontrolirani, na obeh straneh. Vsak si prisluži po en 
izhod, borba gre proti koncu, rezultat 0:0. Sledi podaljšek do prve točke. Potem pa, joj! Jonny je 
nepazljiv, prestopi črto in konec, vendar vseeno bron. Tudi odlično Jonny, rasteš v pravega borca! 
Le tako naprej! 
Sledi Matej. Ne bom izgubljal besed, saj ga že poznate. Tisti »mali Matejček«, ki je zrasel v 
Mateja »Šenčurjana«, izkušenega borca, ki je bil navsezadnje v sezoni 2003 skupni zmagovalec 
slovenskega pokala. Ja, samo Matej je letos »ranjeni lev«, brez večjih uspehov. Že v očeh sem 
mu videl, da danes ne bo tako. Matej v borbi za finale sicer nesrečno izgubi, toda sledijo še 
repasažni boji, boji za bron. Ranjen, besen in še kaj, da nasprotnikom vedeti, da naj niti ne 
pomislijo na to, zadnjo medaljo. 
In tako se tudi zgodi. Brez večjih pretresov, z dovršenimi borbami, se sprehodi do zasluženega 
brona. Matej je zopet pri medalji, sicer ne preveč zadovoljen, vendar je. Bravo Matej! 
Sedaj pa, ne boste verjeli – poletna pavza! Jupi!!! 
Ja, samo to ne pomeni, da bomo spali, dragi tekmovalci. Pri Dragotu ni spanja!! Sorry!! 



 
Drago Ristič 

 
 
Rezultati: 
2. mesto, Tjaša Ristič, borbe do 40kg, mlajše deklice 
3. mesto, Janez Perhavec, borbe do 45kg, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe do 50kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
33. – 44. mesto, Janez Perhavec, kate, starejši dečki 
17. – 32. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 



SLOVENIA OPEN 2004 

ŠEMPETER PRI NOVI GORICI, 18.09.2004 

TJAŠA SUVERENO SLAVILA SVOJO PRVO ZMAGO 
 
 
To prelepo sončno soboto, se »trije mušketirji« (Brane, Stane in jaz) z mladimi nadebudneži 
odpravimo na prvo tekmo v drugem delu sezone. Ker je popočitniški čas in ker sem vedel, da je to 
močan turnir (okoli tristo tekmovalcev iz šestih držav je nastopilo) nisem pričakoval ne vem 
kakšnih rezultatov. Edina, za katero sem bil prepričan, da je resnično pripravljena, je bila Tjaša, ki 
je vse počitnice marljivo trenirala. Nisem brcnil v meglo, preizkušena formula, da vaja dela 
mojstra, se je zopet izkazala za pravo. 
Pa po vrsti. Standardno so bile na sporedu najprej kate. Vsi tekmovalci, razen Jonnyja in Nejca, 
so izpadli že v prvem kolu. Jonny je nesrečno izgubil v boju za medaljo, Nejcu pa je ta podvig 
uspel in prebil se je do bronastega odličja. Zame osebno, slabo. Niso krivi sodniki, kriva je slaba 
forma, za kar sem kriv tudi sam osebno. Torej, spremembe so na vidiku, nisem vajen povprečnih 
rezultatov! 
Tudi v borbah, razen svetle zvezde, Tjaše, je stanje povprečno. Dragi tekmovalci, roko na srce, 
manjka vam treningov, sorry! 
Ne rečem, da je bilo slabo. Špela se je borila do zadnjega diha, vendar premalo za dokaj 
povprečno nasprotnico. Od Jonnyja in Mojce niti nisem pričakoval ne vem kaj, saj brez treninga ne 
gre, to vemo vsi. No v drugačni luči so se pokazali Matej, Nejc in Tjaša. Matej je sicer izgubil prvo 
borbo, premočan je bil (saj veste – Matej je iz Šenčurja). Šalo na stran… Odličen nastop je bil 
proti odličnemu nasprotniku, vendar preveč nekontroliranih udarcev. A veste, kaj je rekel po 
nastopu? »A veš kva Drago, pomoje s'm premočn' delou?!« 
Ja, si, Matej! Saj se boš »omehčou«, a ne?! 
Nejc se je, v zares močni konkurenci prebijal iz kola v kolo, z odličnimi borbami, vendar je v boju 
za finale moral priznati premoč italijanskemu tekmovalcu, kasnejšemu zmagovalcu. Res si me 
presenetil z dobrimi, srčnimi borbami! Le tako naprej, Nejc! 
Tjaša je svojo zmago napovedovala že doma. Rekla je: »Oči, dvakrat sem bila druga, čas je da 
dobim zlato medaljo!« 
Ja, nisem komentiral tega. Iz lastnih izkušenj vem, da ko misliš, da si močnejši od boga, pogoriš 
že na začetku. Mislil sem pa si, kar tako samozavestno naprej, draga hčerka! 
Ja veste, pa je šla, samozavestno in brezkompromisno. V finalu je dobesedno pretepla avstrijsko 
tekmovalko in slavila svojo prvo, tako težko pričakovano zmago. 
Za zaključek lahko rečem le, da je bil lep turnir, kjer smo dosegli kar smo in gremo naprej. 
»Trije mušketirji« pa smo to prelepo soboto zaključili na terasi kavarne Slonček ob srkanju 
zasluženega hladnega piva s pogledom na čudovit sončni zahod. 
Tudi karateisti smo romantiki, če verjamete, haha… 
 

Drago Ristič 
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Tjaša Ristič, borbe do 40kg, deklice 10 – 11 let 
3. mesto, Nejc Kavčič, kate, dečki 14 – 15 let 
3. mesto, Nejc Kavčič, borbe do 60kg, dečki 14 – 15 let 
3. mesto, Janez Perhavec, borbe do 50kg, dečki 12 – 13 let 



5. – 8. mesto, Janez Perhavec, kate, dečki 12 – 13 let 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, borbe do 60kg, deklice 14 – 15 let 
9. – 16. mesto, Tjaša Ristič, kate, deklice 10 – 11 let 
9. – 16. mesto, Špela Štefe, kate, deklice 14 – 15 let 
9. – 16. mesto, Mojca Malešič, kate, deklice 12 – 13 let 
9. – 16. mesto, Mojca Malešič, borbe nad 45kg, deklice 12 – 13 let  
9. – 16. mesto, Matej Sušnik, kate, dečki 14 – 15 let  
9. – 16. mesto, Matej Sušnik, borbe do 60kg, dečki 14 – 15 let 



5. MEDNARODNI SHOTOKAN KARATE TURNIR  

ŠENČUR, 25.09.2004 
 
 
Za uvod lahko rečem, da se je KK SHOTOKAN Kranj vzorno potrudil pri organizaciji tega, že 
petega po vrsti, turnirja, na katerem je nastopilo preko 250 tekmovalcev iz Slovenije, pa tudi nekaj 
iz sosednje Hrvaške in Italije. Mi smo nastopili z dvanajstimi tekmovalci in osvojili prav toliko 
kolajn. Nekateri po dve, nekateri nič, lahko pa ocenim nastop kot odličen, tako v katah kot v 
borbah. 
Najprej so natopili mlajši. Tjaši v katah ni šlo, je pa zato prikazala odlične borbe, vendar je vseeno 
morala priznati poraz v finalu proti Bojičevi. Mojca je oddelala odlično oboje in osvojila prepotrebni 
medalji v katah (srebrno) in borbah (zlato). Zaradi premalo treninga zadnje čase ni blestela, tokrat 
pa zopet dokazala, da se da z vsakdanjim trudom, zmagovati. 
Pri dečkih sta Nejc in Jonny za las ostala brez odličij, tako v katah kot v borbah. Matej na 
domačem (šenčurskem) terenu, v katah prileze do brona, v borbah pa, po odlični prvi borbi, kjer 
se je tudi nekoliko poškodoval, v drugi, na žalost, izgubi. Zato pa debitant Uroš (Sintič) preseneti z 
osvojeno srebrno medaljo. 
Rok pri mladincih suvereno, čeprav s stolčenim nosom, ves krvav, kot iz klavnice, z odličnimi 
borbami, suvereno slavi. Erik pri mladincih osvoji »samo?!« bron, vendar pri članih postavi vse na 
glavo in seveda zmaga. 
Grega Knavs ostane brez medalje. Malo gre pripisati poškodbi noge, veliko pa, roko na srce 
Grega, premalo treninga. 
Fojk, tako kot vedno, suvereno starta, se brez problema prebija iz kola v kolo, v polfinalu pa si 
močno poškoduje koleno, kar pa mu ne prepreči zmage. Žal mora brez boja predati finalno borbo 
in odpovedati nastop v absolutni kategoriji. Bilo mu je težko, verjamem, vem pa kako je to, vendar 
je sedaj najbolj važna sanacija te, sploh ne nedolžne, poškodbe, Fojk! 
Špela pri mladinkah lepo oddela v katah, vendar se ji za las izmuzne medalja, zato pa v borbah 
potrdi, da se z marljivim delom razvija v dobro tekmovalko, in osvoji bron. 
Za zaključek še nekaj besed o Bojani. Zakaj o njej? Vsi vemo, da je Bojana naša daleč najboljša 
tekmovalka, število njenih osvojenih medalj se nezadržno bliža številu sto, pa vendar to poglavje 
ni namenjeno njej zaradi njene statistike. Beseda je od drugi stvari. Bojana je sicer kate oddelala 
bolj »čebulno« (za zjokat), vendar osvojila bron. Čisto druga zgodba pa so borbe. Z marljivim 
delom čez vso poletno sezono (razen zasluženega dopusta), z »noro« (kot bi rekel Stane) hudimi 
fizičnimi pripravami, ki nam jih je sestavil Nejc Šarabon, z lepo rutinirano tehniko, je sestavila 
skupaj šest odličnih borb. V kategoriji je brez kakšnih večjih problemov slavila zmago, v absolutni 
pa malo nesrečno izgubila borbo za tretje mesto. Dokazala pa je, kaj so prave smernice za uspeh, 
v tem sva si bila z Jakom enotna. Bravo, Bojana!  
 

Drago Ristič 
 
 



Rezultati: 
1. mesto, Bojana Dujović, borbe -60kg, članice 
1. mesto, Erik Dragan, borbe -70kg, člani 
1. mesto, Mojca Malešič, borbe +35kg, mlajše deklice 
1. mesto, Rok Trost, borbe -60kg, mladinci 
2. mesto, Andrej Fojkar, borbe +75kg, člani 
2. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
2. mesto, Tjaša Ristič, borbe -35kg, mlajše deklice 
2. mesto, Uroš Sintič, borbe -50kg, starejši dečki 
3. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
3. mesto, Erik Dragan, borbe +65kg, mladinci 
3. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
3. mesto, Špela Štefe, borbe -55kg, mladinke 
4. mesto, Bojana Dujović, borbe absolutno, članice 
5. – 8. mesto, Erik Dragan, borbe absolutno, člani 
5. – 8. mesto, Gregor Knavs, borbe -75kg, člani 
5. – 8. mesto, Janez Perhavec, borbe -50kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Janez Perhavec, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Rok Trost, kate, mladinci 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, kate, mladinke 
9. – 16. mesto, Gregor Knavs, borbe absolutno, člani 
17. – 32. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice  



2. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

ŠENČUR, 02.10.2004 
 
 
KK Shotokan iz Kranj je že drugo soboto zapored organiziral karate tekmovanje, to pot pokalno 
tekmo za dečke in deklice. Naši tekmovalci so nastopili v katah in borbah, tokrat za spremembo 
uspešneje v borbah. 
V močni konkurenci v katah, najprej nastopita Mojca in Tjaša. Obe s tesnim izidom (2:1) izpadeta 
v drugem kolu. Pač ni šlo. Zato pa pri starejših dečkih presenetijo Nejc, Matej in Jonny. 
Po eni strani tekmovalne liste se vztrajno proti vrhu vzpenja Matej in je zaustavljen šele v boju za 
finale, tesno z 2:1. Po drugi strani pa prav tako kot Matej, napredujeta Nejc in presenetljivo Jonny. 
Zakaj presenetljivo? Jonny je šele letos prestopil med starejše dečke in je med najmlajšimi, temu 
primerno pa tudi najšibkejšimi v skupini. Vendar se očitno gradi v dobrega kataša, saj mu v boju 
za finale tudi Nejc ni kos. V finalu pa je moral priznati premoč boljšemu Prelogu. Vendar od štirih 
tekmovalcev na stopničkah (tretje mesto se namreč deli), so trije naši. Lepo je to videti, pohvale 
vsem trem, še posebej najmlajšemu in najvišje uvrščenemu Jonnyju! 
V borbah tokrat ni šlo. Mojca izpade prva, sledi ji Tjaša, ki tesno (1:0) izgubi v boju za medaljo, 
zopet proti Bojičevi. 
Pri dečkih pričakovano, v prvi borbi odleti Jonny. »S'j boš zrastu pa ojačou, pa boš vrnu, a ne?!« 
Nejc, nekoliko poškodovan, odlično dela prvo borbo, v drugi pa na žalost tudi tesno (3:2) izpade. 
Ostane še Matej. Napreduje dobro, vendar je zopet v boju za medaljo s Prelogom in pa, se ve, še 
vedno premočan. Ja Matej, še se bova mehčala. 
No, tokrat je bila bolj slaba bera medalj, vendar nove izkušnje. Tudi to je šport.  
 

Drago Ristič 
 
 
Rezultati: 
2. mesto, Janez Perhavec, kate, starejši dečki 
3. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki 
3. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Tjaša Ristič, borbe -45kg, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Mojca Malešič, borbe +45kg, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, borbe -58kg, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Nejc Kavčič, borbe +58kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Janez Perhavec, borbe -48kg, starejši dečki 
9. – 16. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
9. – 16. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice  



SAN MARINO OPEN 

SAN MARINO, ITALIJA, 16./17.10.2004 
 
 
Lanskoletna tekmovalna sezona se je zame dokaj uspešno končala, sedaj pa so na vrsti novi 
izzivi. Na domačem terenu sem bila državna prvakinja, zunaj, na evropskem in svetovnem 
prvenstvu, pa sem si bolj kot dobre uvrstitve nabirala izkušnje. 
Usklajevanje treningov, priprav in tekem mi s šolo ni delalo večjih težav. Uspešno sem zaključila 
srednjo šolo, naredila maturo in se vpisala na fakulteto za policijsko varnostne vede. Upam, da bo 
tako tudi v novem tekmovalnem obdobju, v sklopu katerega že potekajo priprave za evropsko 
prvenstvo. Da bodo rezultati čim boljši, se trudim z vsakodnevnimi treningi in reprezentančnimi 
pripravami ob vikendih. 
Priprave potekajo v Krškem pod taktirko novega trenerja Sašo Vaša. S pripravami sem zelo 
zadovoljna, kljub temu, da so treningi zelo naporni. Prava karizma trenerja in dober tekmovalni 
team sta po mojem skromnem mnenju zelo pomembni za doseganje dobrih rezultatov in to dvoje 
je v reprezentanci vidno.  
V okviru priprav smo sredi oktobra odpotovali na mednarodno prvenstvo v Italijo, točneje San 
Marino. Tekma je potekala dva dni. Boj se je zame začel drugi dan, v nedeljo. Večjih pričakovanj 
nisem imela, saj se je tekmovalna sezona komaj začela. Prvi dve borbi z italijanskima 
tekmovalkama Francesco Di Pascqale in Chieso Jennifer, sta se končali z mojo zmago. Pri tretji 
borbi pa se je zgodba obrnila, saj sem izgubila proti italijanski reprezentantki Direlli Antonio , ki je 
bila na koncu prva. Rezultat je bil 1: 0 za Dirello, kar pa je bil po mojem mnenju in mnenju vseh, ki 
so gledali borbo, plod prevelike naklonjenosti sodnikov. Točka ji je bila dodeljena, čeprav sem ji 
roko blokirala in je ta udarila v prazno. Nisem mogla verjeti, da se sodniki lahko spustijo tako nizko 
in dajejo točke za udarce, ki jih sploh ni. To pa še ni vse. Ko bi moral sodnik reči »otoši baraku«, 
kar pomeni, da je do konca še pol minute, se je borba končala in zmaga je bila njena.  
Kljub temu da sem vedela, da so v Italiji sodniki zelo naklonjeni svojim tekmovalcem, še posebej 
tistim, ki so v reprezentanci, sem bila jezna in žalostna obenem. Iz tega pa sem potegnila dobro 
izkušnjo, da bom v prihodnje morala biti dvakrat ali trikrat boljša od nje, saj le v takem primeru ne 
bodo mogli soditi njej. Ali pa tudi!?  
Ker je bila Dirella prva, me je potegnila v repasaž za tretje mesto, za katero bi morala zmagati dve 
borbi. Prva se je končala z zmago in že sem bila bližje medalji. Ko sem se pripravljala na zadnjo 
borbo, sem že imela v glavi medaljo in veselje ki bo prišlo. A to me je teplo, saj sem borbo izgubila 
proti Lari Liotta. Tudi iz te borbe sem se nekaj naučila in sicer da moram razmišljati o trenutni 
borbi in ne kaj bo potem.  
Tako je medalja splavala po vodi, a ostalo mi je veliko izkušenj, ki mi bodo v prihodnje pomagale, 
da osvojim tako želeno medaljo na večjem mednarodnem turnirju.  
 

Iva Peternel 
 
 
Rezultati: 
5. - 8. mesto, Iva Peternel, borbe do 53kg, mladinke  



3. POKALNA TEKMA KZS ZA DEČKE IN DEKLICE 

OPLOTNICA, 23.10.2004 
 
 
Kot zakleto, zopet prelepa sončna sobota, ki bi se jo dalo še kako lepo, aktivno preživeti na 
svežem zraku, jaz pa z mojo mlado ekipo potujem v Oplotnico, kjer bom cel prelep dan preživel v 
telovadnici. »Res fantastično«, si mislim. Ni kaj, še zadnja pokalna tekma za najmlajše v tem letu 
je pred nami. Treba jo bo oddelati, najbolje kar se da. Veliko lažje mi je, ko vidim, kako so 
motivirani in željni uspeha so tekmovalci, res so prava klapa. 
Pričnemo z nastopi v katah, na štirih ringih. Tekmovalci se podvajajo v nastopih in moram se 
zahvaliti moji pomočnici Bojani, ki mi je bila v veliko pomoč in tudi odigrala odlično trenersko 
vlogo. 
Kdo je sploh prvi začel, ne vem, saj smo imeli stalno tekmovalca ali dva na tekmovališču.  
Vem samo, da so vsi, glede na močno konkurenco, oddelali dobro. Malo manj »dobri fantje« 
(Nejc, Matej in Jonny) iz prejšnje tekme, kjer so bili vsi trije pri medaljah. Tokrat se jim ni izšlo. 
Mateju in Jonnyju za las, Nejc pa je izpadel že kolo prej. Zato pa so se na stopničke povzpele vse 
tri deklice (Špela, Mojca in Tjaša) z eno srebrno in dvema bronastima. 
Sledila je paradna disciplina – borbe. Vedel sem, da imajo prav vsi priliko osvojiti medaljo, če pa 
povem po pravici, se mi niti sanjalo ni, v kakšni formi so, saj imam trenutno sam s sabo in pripravo 
na moj zadnji tekmovalni podvig, preveč dela. Bil sem precej nervozen, vendar mi je nekaj v sebi 
govorilo, da je danes naš dan. In res je bil. Vsi, razen Špele, ki je izgubila borbo za medaljo, so si 
priborili stopničke. Tjaša in Janez celo najvišjo. 
Oba sta morala oddelati, glede na to, da sta bolj »kumerna« (Tjaša je bila lažja od nasprotnic 
večinoma za več kot 10kg), štiri težke borbe, s fizično močnejšimi nasprotniki. Oba sta se podala v 
borbe neustrašno in odločno. 
Za Tjašo vem, da je »mali živc« in ne odneha do zadnje sekunde, kar dokazuje iz tekme v tekmo, 
samo Jonny, uf, Jonny je pa (po moje) padel v trans. Sploh ga ne poznam takega. Ne vem, če ni 
prej kakšne »nore gobe« jedel. Šalo na stran, res je oddelal suvereno in dosegel svojo prvo 
zmago v borbah. Ko bi videli njegove oči in, sicer malo razbit, nasmeh… 
No, če mogoče kdaj ni, je tokrat sigurno bil naš dan in z lahkoto sem pozabil na prelepo sončno 
soboto.  
 

Drago Ristič 
 
 



Rezultati: 
1. mesto, Janez Perhavec, borbe -48kg, starejši dečki 
1. mesto, Tjaša Ristič, borbe -45kg, mlajše deklice 
2. mesto, Mojca Malešič, kate, mlajše deklice 
3. mesto, Nejc Kavčič, borbe +58kg, starejši dečki 
3. mesto, Špela Štefe, kate, starejše deklice 
3. mesto, Tjaša Ristič, kate, mlajše deklice 
3. mesto, Matej Sušnik, borbe -58kg, starejši dečki 
5. mesto, Mojca Malešič, borbe +45kg, mlajše deklice 
5. – 8. mesto, Janez Perhavec, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Matej Sušnik, kate, starejši dečki 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, borbe +48kg, starejše deklice 
9. – 16. mesto, Nejc Kavčič, kate, starejši dečki  



CROATIA OPEN 

SAMOBOR, HRVAŠKA, 30.10.2004 
 
 
Že nekaj let zapored poteka v Samoboru mednarodni turnir Croatia Open. Da je bil turnir močen 
so dokazovali tekmovalci iz 14 držav: Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Srbije in Črne gore , Bosne, 
Irana, Egipta, Nemčije, Italije, Makedonije, Madžarske, Češke, Švice in BiH. Naš klub sva 
zastopali Bojana Dujovič in jaz (Iva Peternel).  
Prva se je v boj podala Bojana. Njena nasprotnica je bila dobra tekmovalka iz BiH, ki je izbrala 
ofenziven način borbe. Prav tako se je odločila tudi Bojana in borba je izgledala dokaj pasivno, saj 
sta čakali druga drugo. Ko je že kazalo, da se bo borba končala z 0:0, je nasprotnica dobesedno v 
zadnji sekundi izvedla napad in dobila točko. Ali je bila res pika ali ne, ne morem reči, saj je iz 
mojega vidnega kota nisem videla. Ker nasprotnica ni prišla v finale, se je za Bojano tekmovanje 
na žalost končalo. 
Moja prva nasprotnica je bila prav tako tekmovalka iz BiH, ki sem jo premagala z 2:1.. Zmage sem 
se veselila tudi v drugi borbi, a v tretji se je zalomilo. Reprezentantka BiH je bila očitno boljša, saj 
me je premagala z veliko razliko. Ker se je res suvereno borila, je na koncu osvojila prvo mesto, 
mene pa potegnila v 'repasaž' za bron. Reprezentantka Hrvaške je bila moja nasprotnica, s katero 
se je rezultat končal neodločeno. Po podaljšku se ni nič spremenilo, zato je bila potrebna sodniška 
odločitev o zmagovalki. Odločajo se na podlagi tega, katera je več napadala in delala v sami 
borbi, zato sem računala, da bo zmaga pripadala meni. A ni bilo tako. Sicer pa se ne čudim, saj 
sodniki raje sodijo svoji tekmovalki, kot proti njej. 
Tako je medalja splavala po vodi, a ostalo mi je veliko izkušenj, ki mi bodo v prihodnje pomagale, 
da osvojim tako želeno medaljo na večjem mednarodnem turnirju.  
 

Iva Peternel 
 
 
Rezultati: 
5. - 8. mesto, Iva Peternel 
9. - 16. mesto, Bojana Dujović  



KADETSKO IN MLADINSKO DRŽAVNO PRVENSTVO 

POSTOJNA, 06.11.2004 
 
 
V Postojni je bilo v mesecu novembru kadetsko in mladinsko državno prvenstvo 2004. Barve 
našega kluba so uspešno zastopali Rok Trost, Dragan Erik in Iva Peternel. 
Rok Trost je v katah v kadetski konkurenci zasedel tretje mesto. V borbah se je odrezal slabše in 
izgubil z 0:1. Nesojeni uramawashi in dva prestopa sta ga stala, da se ni okitil s še eno osvojeno 
medaljo. Napad je najboljša obramba, bi moral biti slogan, s katerim bo šel naslednjič v boj. 
Dragan Erik si je v borbah priboril tretje mesto. Izgubil je šele proti dolgoletnemu reprezentantu, 
katerega po začetni izgubljeni točki ni in ni mogel uloviti.  
O zadnji in ne najmanj pomembni Ivi Peternel imam le en komentar. Brez slabe vesti lahko rečem, 
da je bila resnično brez konkurence in je zasluženo osvojila prvo mesto v borbah mladinke -53 kg. 
Za konec čestitam vsem trem tekmovalcem in jim želim novih uspehov na naslednjih tekmah.  
 

Andrej Fojkar 
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe -53kg, mladinke 
3. mesto, Rok Trost, kate, kadeti 
3. mesto, Erik Dragan, borbe -70kg, mladinci 
5. - 6. mesto, Rok Trost, borbe -60kg, kadeti  



6. WKF GRAND PRIX KARATE TURNIR - HYPO POKAL 2004 

SEVNICA, 13.11.2004 
 
 
V Sevnici se je v soboto 13.11. odvijal eden najmočnejših karate turnirjev pri nas. Nastopilo je kar 
402 tekmovalcev iz 7 držav: Slovenije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Avstrije, Srbije in Črne gore in 
BiH. Tekme se je udeležilo pet članov KK Kranj, o svojih dosežkih in občutkih pa so povedali 
sledeče: 
 
Rok Trost, kadeti –60kg: 
Moj nastop je bil prvi, zato se zopet nisem mogel otresti treme, ki me spremlja že dlje časa. Borba 
se je začela in sem, mogoče tudi zaradi treme, preveč udaril nasprotnika in dobil kazen. Borba se 
je nadaljevala in končala z neodločenim rezultatom. Po podaljšku sem zopet premočno udaril in 
nasprotnik je dobil točko. Ker tekmovalcev v moji kategoriji ni bilo veliko, sem kljub temu osvojil 3. 
mesto.  
 
Erik Dragan, člani –70kg: 
Prvo borbo sem imel z reprezentantom Žigom Šantejem. 'Deklasiral' sem ga s svojimi spodnjimi 
mawashiji in končni rezultat je bil 6:1. Naslednjo borbo pa sem naletel na močnejšega, boljšega 
tekmovalca, domačina, ki pa me je na žalost s 3:1 porazil. Mislim, da nisem delal večjih napak, le 
časa je bilo premalo. 
 
Špela Štefe, kadetinje –55kg: 
Na žalost sem imela le eno borbo, saj sem že prvo kolo naletela na boljšo Hrvaško tekmovalko, ki 
me je za las (z 1:0) premagala. Moja napaka je bila v tem, da sem veliko napadala vendar pa 
noben udarec ni bil dovolj močan, da bi prepričal sodnike. Ker udarcev nisem povezovala, je bil 
moj napad sestavljen iz ene same tehnike in zaredi tega sem bila 'prekratka' pri doseganju 
tekmovalke. 
 
Bojana Dujović, članice –60kg: 
Prvo kolo sem bila prosta, v drugi pa sem imela italijansko mladinko, s katero sem izgubila 8:0. 
Gledala sem njene nastope že pri mladinkah, kjer je prepričljivo zmagala in s svojimi nožnimi 
tehnikami osvajala borbo za borbo. No, zgodba se je nadaljevala tudi v naši kategoriji, kjer ji je 
težave povzročala šele Patricija Horvat, vendar je bila kos tudi njej. Glede moje borbe pa: po 
prvem 'kasiranju' izrednega uramawashija nasprotnice sem si rekla, da moram dati točko. Med 
pripravljanjem pa sem 'pojedla' še dve nožni tehniki v glavo in borba je bila izgubljena. Na koncu 
sem bila zelo razočarana, ker nisem uspela narediti nobene tehnike, kaj šele dati piko! Sklepna 
misel: napad, napad in spet napad! 
 
Iva Peternel, članice –53kg: 
Prvi nastop na borišču je bil s 'staro' znanko, reprezentantko Hrvaške, s katero sem v Samoboru 
na Croatia Open po sodniških odločitvah izgubila za tretje mesto. Ker tu ni imela privilegijev 
sodnikov, sem borbo povedla in zmagala. V naslednjem kolu je bila nasprotnica Italijanka, ki me je 
premagala. Problem ni bil v tem, da je bila boljša, ampak sem bila precej utrujena in nisem mogla 
pripravit močnega in eksplozivnega napada. 
V okviru reprezentance sem nastopila tudi v borbah ekipno, z Danijelo Grilc in Lejlo Ašanin. Naše 
nasprotnice so bile Italijanke in moj nastop je bil prvi. Nasprotnica je bila tista, ki se je pomerila že 
z Bojano in je bila v primerjavi z menoj veliko večja in močnejša. Kljub temu je bil rezultat 2:1 za 



njo, saj sem skušala izgubiti s čim manjšo razliko, kar v ekipnih borbah zelo šteje. Tudi Danijela je 
naslednjo borbo izgubila in tako smo se poslovile od finala. Nastopale so namreč le tri ekipe in od 
teh sta bili dve iz naše reprezentance. 
 

Iva Peternel 
 
 
Rezultati: 
3. mesto, Iva Peternel, borbe ekipno, članice 
3. mesto, Iva Peternel, borbe -53kg, članice 
3. mesto, Bojana Dujović, borbe -60kg, članice 
3. mesto, Erik Dragan, borbe -70kg, člani 
3. mesto, Rok Trost, borbe -60kg, kadeti 
5. - 8. mesto, Špela Štefe, borbe -55kg, kadetinje  



22nd ALL OKINAWA KARATE CHAMPIONSHIP SERIES 

NAHA, OKINAWA, 20.11.2004 
 
 
Eden od viškov letošnjega potovanja na Okinavo je bil nastop na 22. odprtem prvenstvu Okinave, 
ki je bilo 20. novembra v glavnem mestu Nahi. Tekmovanje je bilo v novi Budokan dvorani, ki so jo 
posebej za borilne športe zgradili leta 1996. V absolutni kategoriji je nastopilo 32 tekmovalcev, 
poleg domačinov še gostje iz Tokia, Argentine, ZDA in Slovenije. 
Borbe so trajale 2 minuti in največ do 3 osvojenih ipponov. Tekmovalna pravila so dovoljevala 
polni kontakt v telo in udarce v noge (low kick). 
Za Karate klub Kranj sta nastopala Drago Ristič in Jaka Šarabon medtem ko sta bila Igor 
Prašnikar in Stane Nadižar v vlogi stranskih sodnikov in demonstratorjev. 
Drago Ristič je bil s 43 leti že veteran, saj je bila večina tekmovalcev stara pod 30 let. V prvi borbi 
mu je stopil nasproti mladi Katsunari Seto (Okikukai Urasoe Dojo). V toku borbe sta izmenjala več 
akcij, od katerih pa sodniki nobeni niso dodelili točke. Slabih 10 sekund pred koncem borbe je 
uspelo Setu doseči wazari, ki mu je prinesel uvrstitev v naslednji krog. 
Jaka Šarabon je v prvi borbi dobil za nasprotnika plečatega japonca Daisuke Natsuna iz Tokia. 
Kljub rahli tremi ga je uspešno premagal z 2:0. V drugi borbi mu je stal nasproti čokati Kei Miyagi 
(Okikukai Chatan Dojo), tretjeuvrščeni z lanskega prvenstva. Jaka ga je zlahka odpravil s 3:0. V 
tretji borbi se je pomeril z visokim američanom Thomasom Shinom (Shorinryu Seidokan). 
Američan se je izkazal za dokaj neugodnega nasprotnika, ki se je takoj zapodil v napad in klatil 
kot mlin na veter. Po kakšni minuti ga je Jaka vseeno ohladil z dobro merjenim jodan zuki-jem in 
se z 1:0 uvrstil v polfinale. 
Pred polfinalnimi borbami sta Igor Prašnikar in Stane Nadižar demonstrirala Yakusoku kumite. 
V polfinalni borbi se je Jaka srečal z najizkušenejšim nasprotnikom Hitoshi Sueyoshi-jem 
(Okikukai Chatan Dojo), ki je na lanskem prvenstvu osvojil 2. mesto. Sueyoshi je kmalu po 
začetku povedel, Jaka pa nekaj zatem izenačil. Kakih 7 sekund pred koncem je Sueyoshi-ju 
uspelo doseči še drugo točko in časa za izenačenje je žal zmanjkalo. Tako je Jaka osvojil 3. 
mesto in s tem ponovil dosežek trenerja Igorja Prašnikarja iz leta 1993.  
 

Igor Prašnikar 
 
 
Končni rezultati: 
1. mesto, Fabio Cristiani, Okikukai Argentina 
2. mesto, Hitoshi Sueyoshi, Okikukai Chatan Dojo 
3. mesto, Jaka Šarabon, Karate klub Kranj, Slovenija 
3. mesto, Shintatsu Okuhama, (Okikukai Gushikawa Dojo)  



LJUBLJANA OPEN 

LJUBLJANA, 27.11.2004 
 
 
V Ljubljani se je letos prvič odvijal mednarodni turnir Ljubljana Open, na katerem je nastopilo 8 
držav: Slovenija, Avstrija, Srbija in Črna gora, Romunija, Italija, Madžarska, Poljska in Hrvaška. 
Tekmovalcev je bilo veliko, konkurenca pa nič manjša.  
Nastopila sem v okviru reprezentance; posamezno, v absolutni konkurenci in ekipno. Da je bila 
konkurenca še večja, so združili posamezne kategorije, tako da sem nastopila v kategoriji 
mladinke/članice –60kg, kaj sicer ni moja kategorija. Prvo kolo sem se srečala z Majo Šmid iz KK 
Šotokan Kranj, ki sem jo premagala s 4:3. Naslednja je bila Italijanka Musolino, ki sem jo že 
premagala v San Marinu, a tu mi je ni uspelo. Bila je zelo dobro pripravljena, motivirana in je na 
koncu osvojila prvo mesto.  
V absolutni konkurenci sem se srečala s Hrvaško tekmovalko, ki se mi je zdela kot 'medved', ki 
me bo ob udarcu vrgel iz ringa. Kasneje se je strah umaknil, saj sem v začetku celo vodila. 
Priborila sem si 4 pike, ona pa mi je vztrajno sledila in tako je bil na koncu rezultat neodločen. Po 
podaljšku sem po svoji krivdi izgubila, saj sem jo napadla brez večje priprave in tako me je zlahka 
'prebrala' in prestrezala. 
V ekipnem nastopu smo se srečale z dvema ekipama Srbije in Črne gore, ki smo jih premagale in 
osvojile prvo mesto. Nastopila sem prva in z 9:1 premagala nasprotnico. Tudi Marija Jeler, naša 
druga tekmovalka je zmagala in preostala nam je še ena nasprotna ekipa. Zopet sem nastopila 
prva, a tokrat sem bila poražena. Naslednjo borbo je Marija z veliko razliko premagala 
nasprotnico, ker pa sem jaz prvo izgubila, je morala nastopiti še tretja tekmovalka. Ker je imela 
nasprotnica poškodovano nogo, je borbo predala in zmaga je bila naša. Tudi če bi do borbe prišlo, 
bi nasprotnice težko zmagale, saj smo po skupnem številu točk močno vodile.  
 

Iva Peternel 
 
 
Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe ekipno, članice 
3. mesto, Iva Peternel, borbe -60kg, članice 
5. - 8. mesto, Iva Peternel, borbe absolutno, članice 



2. POKALNA TEKMA KZS ZA ČLANE, MLADINCE IN KADETE 

ŽALEC, 11.12.2004 
 
 
Tekma kot že mnoge, bi lahko povzel 2. pokalno tekmo Karate zveze Slovenije. Naše tekmovalke 
in tekmovalci so nastopili več kot solidno, osvojili osem medalj (po tri zlate in srebrne ter dve 
bronasti) in dokazali, da znajo in hočejo vedno več. V katah posamično smo očitno abonirani na 
tretjih mestih, saj sta Bojana in Iva pri članicah še enkrat več prišli do tretjega mesta. Če ne gre 
posamično, je pa potrebno že po starem pregovoru združiti moči, kar so storile tudi Iva Bojana in 
Špela ter pri članicah ekipno zasedle najboljše, najpriljubljenejše, najboljželjeno, naj…, prvo 
mesto.  
 
Naša nova člana Teja Šavor in Matjaž Končina-Čina sta se odločila, da nam bosta svojo izvedbo 
Uechi ryu kat predstavila drugič in sta tokrat nastopita le v borbah. V kategoriji članic do 55 kg sta 
imeli Teja in Iva v finalu svoj derbi, ki se je tokrat, za razliko od številnih internih, klubskih 
dvobojev, tokrat končal z zmagoslavjem Ive. Dvoboj je bil sicer res tesen, saj je bil najprej 
podaljšan, nato pa odločen s sodniško odločitvijo 2:1, vendar kljub temu Ivi lahko samo čestitamo, 
saj se tekmovalke Tejinega kalibra ne premaguje ravno pogosto, za Ivo pa je bilo to sploh prvič. 
Očitno je, da se Ivi pred Mladinskim evropskim prvenstvom, ki bo v začetku prihodnjega leta, lepo 
stopnjuje forma. Čeprav šteje le zmaga, pa je po drugi strani potrebno dodati, da je Teja šele pred 
par tedni pričela z resnim treningom, tako da je njena forma še precej od optimalne, zaradi česar 
bodo dvoboji Ive in Teje v prihodnje verjetno še bolj zanimivi.  
 
Čina v svoji kategoriji (člani do 80 kg) ni pustil nikakršnega presenečenja in je osvojil zlato brez 
oddane točke. Prvi dve borbi sta bili odlični, saj je lepo menjal presing in popuščanje, iz obeh pa 
napadal odločno in učinkovito. Finalna borba je bila sicer preveč zadržana in se je v rednem delu 
končala 'po fuzbalsko, 0:0, v podaljšku pa je Čina še enkrat več pokazal, da je, če gre na polno, 
njegov napad res dober, za tokratnega nasprotnika pa sploh veliko predober. Če upoštevam, da je 
imel pred kratkim operacijo in da s pravimi treningi šele začenja in je bila to zanj uvodna tekma, 
mu lahko samo čestitam(o).  
 
Pri članicah nad 55 kg je imela Bojana tokrat precej smole, saj je pol minute pred koncem prve 
borbe pojedla 'zalutali mawashi', do konca borbe pa nato ni uspela nadoknaditi zaostanka treh 
točk. Potrebno bo več treninga za takšne situacije.  
 
Najmlajši tokrat so bili kadeti(nje), kjer sta nastopila Špela in Rok. V katah se je Špela uspela 
uvrstiti med osem, Rok pa je izpadel že v prvem kolu, zato pa sta v borbah oba nastopila v finalu. 
Do zmage je obema manjkalo zelo malo. Špela je izgubila le za točko, pri Roku pa je najbolj 
motilo to, da so sodniki med samo borbo močno spreminjali kriterij. Ko je Rok z mawashijem zadel 
nasprotnika v glavo so sodili kontakt, ko pa je mawashi zaustavil tik pred glavo, pa so sodili 
distanco. Prostora za točko (oziroma tri) tako res ni bilo veliko, tako da Roku ni preostalo drugega 
kot, da se zadovolji z drugim mestom. Glede na to, da sta tako Špela kot Rok šele prvo leto v 
kategoriji kadetov, so njuni rezultati seveda odlični, časa za osvajanje prvih mest pa še veliko. 
Zagotovo pa se bosta morala oba navaditi, da se pri kadetih že zahteva bolj odločna tehnika, ne 
škodi pa niti več aktivnosti in raznovrstnosti.  
 

Jaka Šarabon 
 



Rezultati: 
1. mesto, KK Kranj (I. Peternel, B. Dujović, Š. Štefe), kate ekipno, članice 
1. mesto, Iva Peternel, borbe do 55kg, članice 
1. mesto, Matjaž Končina, borbe do 80kg, člani 
2. mesto, Teja Šavor, borbe do 55kg, članice 
2. mesto, Rok Trost, borbe do 63kg, kadeti 
3. mesto, Špela Štefe, borbe do 55kg, kadetinje 
3. mesto, Iva Peternel, kate, članice 
3. mesto, Bojana Dujović, kate, članice 
5. – 8. mesto, Špela Štefe, kate, kadetinje 



32. MEDNARODNI KARATE TURNIR TRBOVLJE 2004 

TRBOVLJE, 18.12.2004 
 
 
Uradni rezultati organizatorja tekmovanja. 
- Najstarejši turnir v Evropi, to že veste, a ne?! 
- Ja, pa daleč, res daleč najmočnejši v Sloveniji 
- Nastopilo je prek petsto tekmovalcev iz trinajstih držav (Uzbekistan, Latvija, Rusija, Češka, 
Slovaška, Argentina, BiH, Hrvaška, Italija, Avstrija, Madžarska, Nemčija in Slovenija) 
 
Mi smo se podali na pot v dveh skupinah, zjutraj so nastopili najmlajši (Tjaša, Mojca, Jonny, 
Matej, Rok in Špela), popoldan pa so se nam pridružili še starejši (Iva, Bojana, Erik in Matjaž 
Končina – Čina). Nejc in Teja sta zaradi bolezni ostala doma, Fojk in Raca pa sta poškodovana, 
tako da so bili na tem res prestižnem turnirju, kjer niso manjkale niti denarne nagrade za najboljše, 
prisotni prav vsi tekmovalci, kar jih premore naš klub. 
Kar se organizacije tako močnega turnirja tiče, ne bom izgubljal besed. Lahko rečem le, da tako 
organiziranega tekmovanja zlepa ne doživiš, niti na Japonskem, od koder smo se pravkar vrnili. 
Res, z moje strani, vse pohvale vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tej prireditvi. Užitek je 
sodelovati na takem turnirju, še posebej, če je v Sloveniji! 
Kar se samega tekmovanja tiče, sem se vrnil domov zadovoljen, nasmejan, čeprav sem imel tudi 
sam precejšnje zdravstvene težave, vendar ko gre zares, za medalje, takrat ni ovir. Treba je 
stisniti zobe! 
V katah smo nastopili povprečno, ne slabo. Tekmovalci so dali vse od sebe, več trenutno ne gre. 
Od Tjaše in Mojce niti nisem nič pričakoval, saj sta nastopili prvič, ostali so pač oddelali, kot so. 
V borbah Rok, Špela in Erik niso imeli sreče, Matej je, zaradi svojih težav z astmo, komaj končal 
borbo, tako da je prav slabo kazalo. Vendar zaupam tekmovalcem in upal sem, da bo komu 
prebilo. Pa je, in ne samo enemu! 
Najprej preseneti Jonny, ki dodobra pretepen osvoji bron. Sledi presenečenje v ženskem taboru, 
saj se Bojana in Iva (nastopila je za reprezentanco) srečata v finalu, kjer Iva slavi z 1:0. 
V ognju smo imeli še vroče železo – Matjaža Končino. Vedel sem, da Čina, kljub rahli vročini ne 
bo razočaral, saj vem iz kakšnega testa je in mu zaupam. Sicer je v polfinalu v malo »smešno – 
nesrečnih« okoliščinah izgubil, vendar kasneje preko repasaža, z lahkoto prišel do tretjega mesta. 
No, tako smo, vsaj zame, uspešno končali sezono 2004. Tekmovalci so, tako kot skozi celo 
sezono, dokazali, da je delo v tekmovalni skupini pravilno usmerjeno, da se lahko dvignjenih glav 
vračajo tudi z največjih tekmovanj in ponosen sem na njih, ker dobro vem, koliko odrekanja je 
potrebno za dosego najboljšega, ki pa gre kaj hitro v pozabo. Tako je! Tako je življenje, pa tudi 
življenje je minljivo!  
 

Drago Ristič 
 



Rezultati: 
1. mesto, Iva Peternel, borbe -55kg, ženske letnik 1986 in starejše (tekmovala kot članica 
slovenske karate reprezentance) 
2. mesto, Bojana Dujović, borbe -55kg, ženske letnik 1986 in starejše 
3. mesto, Matjaž Končina, borbe -78kg, moški letnik 1986 in starejše 
3. mesto, Janez Perhavec, borbe -48kg, dečki letnik 1991 - 1990 
5. - 6. mesto, Iva Peternel, kate, ženske letnik 1986 in starejše 
5. - 6. mesto, Špela Štefe, borbe +55kg, ženske letnik 1989 - 1987 
7. - 8. mesto, Mojca Malešič, kate, deklice letnik 1993 - 1992 
7. - 8. mesto, Janez Perhavec, kate, dečki letnik 1991 - 1990 
7. - 8. mesto, Rok Trost, borbe -60kg, moški letnik 1989 - 1987 
7. - 8. mesto, Bojana Dujović, kate, ženske letnik 1986 in starejše 
9. - 16. mesto, Špela Štefe, kate, ženske letnik 1989 - 1987 
9. - 16. mesto, Matej Sušnik, kate, moški letnik 1989 - 1987 
9. - 16. mesto, Matej Sušnik, borbe -60kg, moški letnik 1989 - 1987 
11. - 16. mesto, Erik Dragan, borbe -68kg, moški letnik 1986 in starejši 
17. - 32. mesto, Tjaša Ristič, kate, deklice letnik 1993 - 1992 
17. - 32. mesto, Rok Trost, kate, moški letnik 1989 – 1987 



SKUPNI REZULTATI POKALNIH TEKEM KZS V LETU 2004 
 
 
V letošnjem letu so naši tekmovalci v skupnem točkovanju pokalnih tekem KZS, osvojili kar nekaj 
odličnih mest. 
 
Pri kadetinjah je ŠPELA ŠTEFE osvojila skupno DRUGO MESTO. 
ROK TROST je pri kadetih osvojil skupno TRETJE MESTO. 
Naša najboljša tekmovalka IVA PETERNEL je pri članicah osvojila PRVO MESTO, TEJA ŠAVOR, 
ki je za naš klub pričela tekmovati v drugi polovici sezone, pa si je DRUGO MESTO pri članicah 
razdelila z Aliso Redžič. 
Ravno tako si je PRVO MESTO pri članih razdelil MATJAŽ KONČINA, ki je prav tako za naš klub 
začel nastopati šele ob koncu leta. 
Ekipa ČLANIC v katah si je prvo mesto razdelila s KK Tiger Velenje.  



Lestvica najboljših 
 

Št. Ime in priimek Točke 
1 Iva Peternel 522 
2 Bojana Dujović 365 
3 Špela Štefe 289 
4 Janez Perhavec 258 
5 Tjaša Ristič 254 
6 Matej Sušnik 253 
7 Rok Trost 250 
8 Erik Dragan 242 
9 Mojca Malešič 206 

10 Nejc Kavčič 185 
11 Gregor Knavs 89 
12 Andrej Fojkar 88 
13 Gregor Račič 84 
14 Matjaž Končina 60 
15 Nina Perhavec 58 
16 Jaka Šarabon 50 
17 Uroš Sintič 40 
18 Teja Šavor 24 
19 Rok Tičar 18 

 



Statistika 
 
SKUPAJ MEDNARODNA IN DRŽAVNA TEKMOVANJA V LETU 2004 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 2 3 3 8   0 7 2 9 
Članice 5 5 11 21   1 9 2 12 
Starejši mladinci 1 0 3 4   0 0 0 0 
Starejše mladinke 1 1 2 4   0 3 1 4 
Mlajši mladinci 0 2 6 8   0 2 2 4 
Mlajše mladinke 0 1 2 3   0 3 0 3 
Starejši dečki 2 2 11 15   0 11 10 21 
Starejše deklice 0 0 1 1   0 3 1 4 
Mlajši dečki 0 0 1 1   0 1 0 1 
Mlajše deklice 3 4 1 8   0 6 6 12 
Malčice 0 0 0 0   0 0 0 0 

SKUPAJ 14 18 41 73   1 45 24 70 
 
 
SKUPAJ VSA TEKMOVANJA V LETU 2004 
  1.mesto 2.mesto 3.mesto SKUPAJ   4.mesto 5-8.mesto 9-16.mesto SKUPAJ 
Člani 2 3 3 8   0 7 2 9 
Članice 5 5 11 21   1 9 2 12 
Starejši mladinci 1 0 3 4   0 0 0 0 
Starejše mladinke 1 1 2 4   0 3 1 4 
Mlajši mladinci 0 2 6 8   0 2 2 4 
Mlajše mladinke 0 1 2 3   0 3 0 3 
Starejši dečki 2 2 11 15   0 11 10 21 
Starejše deklice 0 0 1 1   0 3 1 4 
Mlajši dečki 0 0 1 1   0 1 0 1 
Mlajše deklice 3 4 1 8   0 6 6 12 
Malčice 0 0 0 0   0 0 0 0 

SKUPAJ 14 18 41 73   1 45 24 70 
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