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ZADEVA:  POROČILO SELEKTORSKE KOMISIJE FZKS 

REZULTATI  SP WFF 2019 - NEMČIJA  
_________________________________________________________________________________ 

 

Fudokan Zveza Karateja Slovenije se je udeležila Svetovnega prvenstva World Fudokan 

Federation , ki je potekalo v Nemčiji – Sindelfingen od 1. do 3.11.2019. Na prvenstvu je 

nastopilo kar 1950 tekmovalcev iz 44 držav. Tekmovanje je potekalo v naslednjih 

kategorijah : 

Fudokan Sport 

- Kata posamično po letnikih (od rumenega do zeleneg ),(od modrega do črnega) 

do 13 let 

- Kata ekipno ( kadeti + ) 

- Kumite posamično ( po kg in letnikih ) od 6 let naprej 

- Kumite ekipno ( kadeti + ) 

Fudokan tradicional 

- Kata posamično ( otroške kategorije do 13 let ) po barvnih stopnjah in letnikih 

- Kata team ( vse stopnje ) 

- Kihon kumite ( vse stopnje ) 

- Kihon ippon kumite ( vse stopnje ) 

- Jiyu ippon kumite ( vse stopnje ) 

- Enbu ( vse stopnje m/m ter m/ž ) 

- Fuko Go ( kadeti + ) 

- Ko Go kumite ( kadeti + ) 

- Ko Go kumite team ( kadeti + ) 

- Jiyu kumite ( ml.člani + ) 

- Jiyu kumite team ( ml.člani +) 

- Tamashiwari ( po letnikih , 3 kategorije ) 
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- Kobudo ( po letnikih in orožju ) 

- Budosan ( nova disciplina ) 

- Tsumeai ( po letnikih ) 

IKKAIDO 

- Po letnikih in gibalno/psihičnih motenjah 

 

Naša reprezentanca je skupno štela 19 tekmovalcev ter 2 sodnika. Selektorsko ekipo 

sta sestavljala 2 člana ter 2 asistenta.  

Naš rezultat je bil plod celoletnega truda in strokovnega dela z ekipami, saj smo 

prvič na Svetovnih prvenstvih osvojili kar 23 medalj od tega kar 6 naslovov 

SSVETOVNEGA PRVAKA!!!! 

 

6x  zlato 

8x  srebro 

9x  bron 

 

1.mesto Trina Lipavc kata posamično tradicional do oranžni 10/11 let 

1.mesto Benjamin Žgank kumite sport seniorji 

1.mesto Gašper Miuc kumite sport 12/13 let 

1.mesto Ivo Danilov tamashiwari 1 seniorji 

1.mesto Danijel Hodurovac kata posamično IKKAIDO 

1.mesto Leo Danilov Patrick Danilov, Danieljel Hodurovac kata team IKKAIDO 

 

2.mesto kata team Gloria Švetak, Kaja Dujmovič, Mihaela Jerinič članice šport 

2.mesto Mila Zagrajšek kata posamično 8/9 let 

2.mesto Gloria Švetak kata posamično seniorke šport 

2.mesto Brina Vauhnik kumite sport 12/13 

2.mesto Ivo Danilov tamashiwari 2 seniorji 

2.mesto Metod Rot kumite sport 12/13 let 
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2.mesto Trina Lipavc, Katja Kokol, Mila Zagrajšek deklice C kata team 11/12 let  

2.mesto Leo Danilov kata sport do zeleni 12 let 

 

3.mesto Blaž Žgank kumite sport člani 

3.mesto Mihaela Jerinič kumite šport juniorke 

3.mesto Žan Školjak kata posamično sport do zeleni 10/11let 

3.mesto Žan Školjak kumite sport 10/11 let 

3.mesto Lucijan Kostanjevec kumite sport 10/11 let 

3.mesto Mila Zagrajšek kata posamično sport 8/9 let do zeleni 

3.mesto kadeti Aldian Salihovic, Patrik Danilov, Leo Danilov, Metod Rot kumite sport 

3.mesto kata team članice Gloria Švetak, Kaja Dujmovič, Mihaela Jerinič tradicional 

3.mesto Benjamin Žgank kumite člani tradicional 

 

 

Sodniško delo v WFF tradicional je z odliko opravil Ljubinko Jerinič, v WFF Sport pa 

prvič za Slovenijo in odliko Mihael Zagrajšek. 

 

Selektorski del sta opravljala Aljoša Lipavc ter Marjan Muršič ob pomoči Uroša Škojaka 

ter Andreja Kokola. 

 

Strjene besede selektorja: 

….z nastopi in prikazanim smo zadovoljni, saj 23 medalj pove, da znamo in da se lahko 

spopademo tudi z najboljšimi. Strategija prijav nastopov je bila pravilna s tem smo 

ponovno dokazali, da se znamo prilagajati na tako močnih tekmovanjih. Konkurenca je 

bila izjemna v večini kategorij. Za neskladnosti in napake sodnikov pa je vpliv 

najštevilčnejših nemogoče premagati, tukaj lahko spremenimo le to, da naša sodniška 

komisija v prihodnjih letih izobražuje čim več novih sodnikov. 

Pohvale vsem debitantom na tekmovanju, ki so dali vse od sebe na boriščih, pohvale 

vsem, ki so osvojili kolajne, čeprav z določenimi nisem bil zadovoljen saj niso pokazali 

pričakovanega ( vsi ki ste med njimi se tega zavedate ).  
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V novi sezoni bodo pravila dela v reprezentanci Fudokan Slovenije drugačna, izboljšana, 

napornejša in zahtevnejša. Naslednje leto se spremeni cikel SP jev , meseca novembra 

bo potekalo svetovno prvenstvo v Beogradu – Srbija po platformi oz združitvi organizacij 

WFF,ETKF,WTKF in WBKA. Pričakuje se več kot 4000 tekmovalcev. Dela reprezentance 

se pričnejo z januarjem 2020 in sicer ločeno po sistemu otroci do 14 let ter kadeti +. 

Znotraj priprav se bodo ločile ekipe kata , kumite , tamashiwari ter IKKAIDO. Za 

navedene kategorije bodo priprave ločene.  

Glede na to da je selektorska komisija v zadnjem letu v slabši podpori strokovnega sveta 

in da je pred nami zaključen cikel 4 letnega delovanja zveze, smo v pomoč pri delu 

otroških kategorij vključili le najzaneslivejše, vestne kandidate in podpornike. Otroške 

ekipe bodo razvijali Gloria Švetak, Kaja Dujmovič ter Mihaela Jerinič z mojo podporo. 

Vse starejše ekipe bom razvijal maksimalno z izbranci, ki se bodo udeležili skupnega 

srečanja v mesecu januarju in sicer tistega, ki se bo maksimalno zavzemal za vsak trening 

in priprave Fudokan Slovenije. Polovičarstva v tekmovalnem sistemu ni, prav tako tega 

ni v organizacijskem timu.  

Plan dela in cilje zaključujem z zgodovino našega selektorskega dela in sicer EP Krakov 

2 kolajni v kategoriji Jiyu ippon kumite team ter kihon ippon kumite, na SP Cluj osvojili 

5 kolajn ter prvi naslov svetovnih prvakov, na EP Portorož kar 33 kolajn ter 13 naslovov 

Evropskega prvaka v različnih kategorijah ter SP Nemčija kar 23 kolajn in 6 naslovov 

prvaka sveta……OSS 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Predsednik FZKS  

                                                                                           Aljoša Lipavc   

  
 

 

 


