Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 13. 3. 2019,
in na predlog Mateja Kabaja,
ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2019

prejme

KARATE-DO KLUB IG SHOTOKAN
ob 10-letnici delovanja
Karate-do klub Ig Shotokan je v letu 2018 praznoval 10. obletnico svojega delovanja. Prve skupine
karateja so bile v začetku leta 2007 organizirane kot sekcija domžalskega kluba, proti koncu leta pa
se je oblikoval samostojni klub z imenom Karate-do klub Ig Shotokan. V naslednjem letu se je včlanil
v Shotokan karate-do international zvezo Slovenije (S.K.I.F. Slovenije), v letu 2018 pa se je včlanil še
v nacionalno panožno organizacijo, Karate zvezo Slovenije (KZS).
Treningi so v prvih letih delovanja potekali le na Osnovni šoli Ig, nato še na podružnični šoli in
gasilskem domu Golo, zdaj pa tudi v gasilskem domu Iška vas. Vadba karateja se je razširila iz
otroških skupin na odrasle, pa tudi na druga področja rekreativne vadbe - pod skupnim imenom Fit
Ig. Trenutno je v klubu aktivnih 170 članov, ki vadijo v 18 različnih skupinah.
Člani kluba so se vseskozi udeleževali številnih tekmovanj in sodelovali z drugimi karate
organizacijami, ki delujejo v Sloveniji (SZTK, JKA). Najpomembnejši klubski dosežek je bil osvojitev
naslova najboljšega klub v državi štiri leta zapored (2014-2017), omeniti pa je treba tudi tri
izstopajoče dosežke: konec leta 2016 je Lovro Kramberger osvojil prvo mesto na 32. evropskem
prvenstvu v tradicionalnem karateju, v disciplini ko-go kumite; maja 2017 je Naser Batić osvojil
drugo mesto na 14. evropskem SKIF prvenstvu v kategoriji proste borbe, U14, konec leta 2017 pa je
Lovro Kramberger osvojil drugo in dve tretji mesti na 2.UWK (United world karate) svetovnem
prvenstvu.
Trenersko ekipo kluba sestavlja sedem strokovnjakov z različnih področij in znanj, vodi pa jih
profesor športne vzgoje in diplomirani trener karateja Matej Kabaj. V pomoč so jim odrasli člani
kluba, ki veliko svoje energije vlagajo v različne aktivnosti in tako pomagajo k razvoju kluba.
Iskrene čestitke za prejeto priznanje.

Janez Cimperman
župan

Ig, 22. marec 2019

