ČESKÝ SVAZ KARATE
TRENÉRSKO-METODICKÁ KOMISE

E-mail TMK: tmk@czechkarate.cz

Nad Kapličkou 17, Praha 10, 100 00, Tel. +420 608 678 848, TMK: 603 790 154

INFORMACE K SYSTÉMU REGISTRACE STV a ZK
Vážení předsedové krajů a klubů,
na základě stanov ČSKe a směrnice TMK ČSKe Vás žádáme o:
1/ TMK ČSKe žádá všechny kluby, aby veškeré dlouhodobé požadavky o registraci STV (kyu, dan)
a registraci zkušebních komisařů do databáze ČSKe vždy směřovali na své krajské svazy, resp. jejich složku
TMK a ta bude daný požadavek se splněnými a doloženými náležitostmi (uhrazený poplatek regionálnímu
svazu, uhrazený poplatek dle ekonomické směrnice STV kyu/dan a ZK ČSKe, potvrzení o provedené
zkoušce, členství svazu v ČSKe, apod. viz. směrnice TMK ČSKe) směřovat na TMK ČSKe. podmínkami jsou:
- uhrazená aktuální členská známka ČSKe
- registrován stupeň STV za předcházející období
2/ Aktualizaci informací v databázi ČSKe. TMK ČSKe nebude na poslední chvíli registrovat STV
všech špatně, nesystematicky a chaoticky vedených členů klubů, které sdružují regionální svazy pod
hlavičkou ČSKe. TMK ČSKe má lhůtu 30ti dnů na registraci. Aktuálně se jedná o změnu vyvolanou
nutností STV 6. kyu pro soutěžní disciplínu kumite. Apelujeme proto na Vás s prosbou, abyste registraci
STV realizovali včas a tím se vyhnuli případným problémům při přihlašování na soutěže. Dodatečná
registrace STV pár dní/hodin před soutěží nebude dále možná, nelze tento úkol časově a administrativně
zvládat. Stejně tak přihlašování závodníků z jiných svazů/asociací není možné registrovat do ČSKe např.
den před soutěží. Ačkoliv se snaží TMK vyřídit jakýkoliv požadavek co nejdříve, vyhrazujeme si danou
lhůtu.
Veškeré informace v databázi ČSKe prosím zkontrolujte a aktualizujte, abychom vstoupili do
nového roku s aktuálními informacemi a usnadnili si tím následnou spolupráci.
S pozdravem,
PaedDr. Michal Hrubý Ph.D.
předseda TMK ČSKe
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