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ZADEVA:  Evropsko prvenstvo WFF – Krakow ( Poljska 2016 ) 

 

Poroč ilo klubom in donatorjem 
 

http://www.fudokaninfo.com/new-european-fudokan-karate-championship-2016 

 

Fudokan Slovenija se je udeležila  evropskega prvenstva WFF , ki se je odvijalo na Poljskem v mestu 

Krakow. Tekmovanje se je odvijalo od 13 do 16 oktobra v izjemni Areni Tauron. Prvi dogodek kjer sta dve 

največ ji organizaciji skupaj izvajali mednarodno tekmovanje in sicer WFF ter WTKF. Nastopalo je kar 
3200 tekmovalcev. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sponzorjem in tistim, ki so nam pomagali, 
da smo v celoti pomagali našim nastopajoč im.  

 

Mlada debitantska ekipa Fudokan Slovenije je znova dokazala, da so na pravi poti, saj so na tekmovanju 
pustili srce ne glede na izkušnje in premoč svojih nasprotnikov. Ponovno smo se borili kot edini amaterji 

na tekmovanju in dokazali , da smo srčna in neustrašna ekipa. 

 

Ekipa 7 ih reprezentantov je osvojila kar 4 odlič ja !!!!  

 

V zadnjem delu priprav pred odhodom smo imeli težave z poškodbami v č lanskih vrstah. Zato se 
tekmovanja nista mogla udeležiti bivša UWK svetovna prvakinja Gloria Švetak ( KK Zanshin Portorož ) 
ter vice svetovni prvak  WFF Benjamin Žgank ( KK TO TE Rače ). V času priprav, ki smojih organizirali v 

KK TO TE Rače ter KK Nakama Nova Gorica ( skupaj kar 60 ur ) smo v selektorskem kadru zaznali nove 
perspektivne kandidate, ki so potrdili, da so bile naše odloč itve pravilne.  
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Rezultati: 

 

Erika Kacjan  ( KK MISLINJA ) je med deklicami B v kategoriji Kihon Ippon kumite osvojila 3.mesto. 

Urban Muršič  ( KK TO TE Rače ) je med dečki C v kategoriji Jiyu ippon kumite osvojil 3.mesto. 

Nik Bržan ( KK TO TE Rače ) je med dečki D vkategoriji Jiyu ippon kumite osvojil 3.mesto. 

Luka Krenker ( KK MISLINJA ) je med dečki D v kategoriji Jiyu ippon kumite osvojil 3.mesto. 

Mihaela Jerinič  ( KK TO TE Rače ) je med deklicami D v kategoriji Kihon kumite osvojila 5.mesto, v 
četrtfinalu je izgubila proti novi Evropski prvakinji iz Rusije. 

Matjaž Velikonja ( KK NAKAMA Nova Gorica ) je med kadeti v kategoriji Ko Go Kumite v drugem krogu 
izgubil proti tekmovalcu iz Poljske, ki je končal na 2.mestu 

Kristina Velikonja ( KK NAKAMA Nova Gorica ) je med kadetinjami v Ko Go kumite izgubila v drugem krogu 
proti tekmovalki iz Srbije. 

Ekipa dečki D Luka Krenker, Nik Bržan ter najmanjši in najmlajši v tej skupini Urban Muršič so 

kljub debitantskim nastopom in najnižjo stopnjo pasov osvojili bronasto kolajno v kategoriji Jiyu 

ippon kumite ekipno.  

 

Fudokan Slovenijo je prvič  na Evropskem prvenstvu zastopal tudi predsednik sodniške komisije Fudokan 

Slovenije mojster Dušan Gostič  ( KK GOSHIN Ljubljana ). Kot nosilec mednarodne stopnje C je sprejemal 
sodniške odloč itve skupaj z vrhunskimi in priznanimi mednarodnimi sodniki. Mojster dušan je sodil v 

vseh kategorijah mladincev in č lanov. Svoje delo je opravil korektno in pošteno ter si za to pridobil 
pohvale in zaupanje vrhovnega vodstva WFF. 

Selektorska ekipa se je udeležila sodniškega seminarja, ki je potekal v prekrasnem okolju Doja v Stari 

Vasi.  Stara Vas je edini kraj v Evropi, ki je namenjen Japonski kulturi ter borilnim vešč inam. Izjemna 
lokacija in prekrasen ambient za simpatizerje azijskih borilnih vešč in.  

Selektor mojster Blaž Catelani ( KK NAKAMA Nova Gorica ) ocenjuje celotno kvaliteto  z zaključkom 

ODLIČNO! Zastavljeni so visoki cilji za prihodnje po programu dela reprezentanc Fudokan Slovenije. 

Predsednik, delegat ter glavni organizator mojster Aljoša Lipavc ( KK TO TE Rače ) je ocenjeval tako 
nastope reprezentance, organizacijo WFF ter WTKF, dela sodnikov in realizacijo pravil. Opravil je tudi 
mednarodni kongres v Stari Vasi v sklopu Karate na Olimpijskih igrah 2020 v Tokyu. Njegova ocena je 
bila pozitivna.  

Spremljevalna ekipa je poskrbela za nemoteno delo ob borišč ih, za organizacijo obrokov na samem 
tekmovanju ter prosti čas tekmovalcev, saj so si ogledali prelepo mesto Krakow, ter izjemen rudnik soli.  

Predsednik FZKS 

Aljoša Lipavc 

 




