ČESKÝ SVAZ KARATE
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, PSČ 100 00

úsek státní reprezentace
national.team@czechkarate.cz

Vyhláška Prezidia ČSKe
ze dne 12. 4. 2018
o stanovení nominačních kritérii pro zařazení do Olympijského výběru ČSKe

Prezidium ČSKe vyhlašuje na základě stanov Českého svazu karate, z.s. tuto vyhlášku o stanovení
nominačních kritérií pro zařazení do olympijského výběru.
Článek I.

Cíl úpravy

1. Tento předpis upravuje nominační kritéria pro výběr členů širší reprezentace do Olympijského
výběru pro přípravu na soutěže Karate 1 – Premiere League jako nominační nástroj pro OH ve
všech uznaných reprezentačních kategoriích a disciplínách.
2. Prezidium ČSKe podle tohoto předpisu postupuje pro zefektivnění přípravy a zvýšení
konkurenceschopnosti členů Českého svazu karate z.s. na soutěžích Karate 1 – Premiere
League a OH.
Článek II.

Pojmy

1. Pro účely tohoto předpisu se:
a) nominační soutěží se rozumí Karate 1 – Premiere League, popřípadě jakákoliv soutěž
postavená mezinárodní federací na roveň těchto soutěží pro nominaci na OH nebo OH
mládeže.
b) věkovou kategorií seniorů rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovená zvláštním
předpisem1.
c) věkovou kategorií juniorů ve sledování rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovená
zvláštním předpisem2.
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Nominační kategorie stanovené WKF pro OH
Soutěžní řád Českého svazu karate z.s.
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d) sledovanou skupinou závodníků rozumí skupina členů Českého svazu karate, kteří se ve
sportovní sezóně umístí v rakingu WKF do patřičného místa.
e) výběrem Olympijského týmu rozumí skupina členů Českého svazu karate, kteří jsou členy
sledované skupiny závodníků a zároveň splnili zásady pro zařazení do širšího výběru
reprezentace podle tohoto předpisu.
f)

sledovaným obdobím rozumí doba ode dne následujícího po skončení nominačního období
pro OH nebo OH mládeže příslušné věkové kategorie.

g) Aktuální ranking je myšleno pořadí WKF systému ze všech soutěží v rankingu WKF.
h) Umístění v rankingu WKF pro aktuální soutěž se myslí oficiální seznam závodníků pro
přihlášení na soutěže v pořadí od 0 – 100 závodníků v rankingu WKF.
Článek III.

Zásady pro řazení reprezentantů do olympijského týmu

1. Prezidium ČSKe pro zařazení členů Českého svazu karate z.s. do výběru Olympijského týmu
vytváří tři skupiny následujícího rozdělení dle umístění v rankingu WKF pro jednotlivé soutěže:
a) Olympijský výběr skupina A
b) Olympijský výběr skupina B
Do poslední skupinu jsou závodníci rozděleni dle aktuálního rankingu WKF
c) Olympijský výběr skupina C – seniorská skupina ve sledování, juniorská skupina
2) Člen olympijského výběru je povinen se účastnit turnajů uvedených dále v tomto předpisu, přičemž
sankcí za nesplnění tohoto ustanovení je vyřazení z olympijského výběru.
Článek IV.

Zásady pro členění olympijského výběru

1. Prezidium ČSKe pro účely řazení reprezentantů do olympijského výběru využívá WKF ranking
pro jednotlivé soutěže nebo aktuální ranking WKF který je veřejně dostupný na
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http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php a jejich pořadí, a to sestupně
podle počtu získaných bodů a umístění v rámci nominačních turnajů pro OH a OH mládeže.
2. Členem olympijského výběru se stává závodník na základě umístění v rankingu WKF v dané
kategorii a disciplíně.
3. Členové Olympijského výběru budou rozděleni do následujících skupin dle umístění:
a. 0-50 místo bude zařazen do Olympijský výběr skupina A:
b. 51-100 místo bude zařazen do Olympijský výběr skupina B:
c. 101-200 místo bude zařazen do Olympijský výběr skupina C:
4. Vyřazení člena z olympijského výběru se stává na základě nedosažení bodového ohodnocení
ze soutěží WKF a nezařazení do rankingu WKF pro danou soutěž do 100 místa nebo posunem
v aktuálním rankingu WKF pod pozici 200.
Článek V.

Přehled turnajů s povinnou účastí pro členy olympijského týmu

1. Povinné turnaje pro kategorii Olympijského výběru skupiny A a B jsou:
a. Karate 1 – Premiere League (Rabat, Maroko)
b. Karate 1 – Premiere League (Istanbul, Turecko)
c. Karate 1 – Premiere League (Berlín, Německo)
d. Karate 1 – Premiere League (Tokyo, Japonsko)
e. Ostatní nominační soutěže Karate 1 – Premiere League pro rok 2019
2. Člen olympijského výběru skupiny A je povinen se účastnit všech nominačních soutěží.
3. Člen olympijského výběru skupiny B je povinen se účastnit alespoň 70 % nominačních soutěží.
4. Povinné turnaje pro kategorii senior a juniorů ve sledování Olympijského výběru skupiny C:
a. Karate 1 – Premiere League (Rabat, Maroko)
b. Karate 1 – Premiere League (Istanbul, Turecko)
c. Karate 1 – Premiere League (Berlín, Německo)
d. Karate 1 – Premiere League (Tokyo, Japonsko)
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e. Karate 1 – Youth League (Sofie, Bulharsko)
f.

WKF Youth Qualification Turnament (Umag, Chorvatsko)

g. Karate 1 – Youth League (Caorle-Venice, Itália)
h. Ostatní nominační soutěže Karate 1 – Premiere League pro rok 2019
i.

Ostatní vybrané soutěže Karate 1 – Youth League pro rok 2019

5. Člen olympijského výběru skupiny C v kategoriích junior ve sledování je povinen se účastnit
alespoň 50 % soutěží.
6. Prezidium ČSKe může na základě žádosti prominout nesplnění povinnosti podle bodu 2 a 3
článku V tohoto předpisu na základě písemné žádosti člena Olympijského týmu, která bude
mimo jiné obsahovat označení, jaké objektivní okolnosti jej vedly k neúčasti na turnaji a důkazy,
o které opírá svá tvrzení. Rozhodnutí podle věty první tohoto odstavce lze učinit pouze pokud
budou prokázány objektivní okolnosti, na základě, kterých nebylo lze spravedlivě požadovat
od člena olympijského výběru jeho účast na soutěži, pokud tyto skutečnosti vznikly bez
zavinění člena olympijského výběru.
Článek VI.

Podpora olympijském výběru

1. Prezidium ČSKe stanovuje finanční podporu výše jmenovaných skupin A až C Olympijského
výběru na zajištění základních, předem daných položek, pro výjezd na uvedené soutěže
v článku V a dodržení podmínek pro start, a to v následujících procentuálních vyčíslených
úhrady nákladů ze strany ČSKe:
a. Olympijský výběr skupina A – 100 % finanční podpory ze strany ČSKe
b. Olympijský výběr skupina B – 50 % finanční podpory ze strany ČSKe
c. Olympijský výběr skupina C – 25 % finanční podpory ze strany ČSKe
2. Výše uvedená podpora se vztahuje pouze na proplacení základních položek na základě
objednávky ze strany ČSKe vůči svazem stanoveným dodavatelům k zajištění výjezdu. Finanční
náklady nad rámec výše uvedené podpory bude fakturován na základě vyčíslení nákladů od
dodavatelů ze strany ČSKe na člena Olympijského výběru, popřípadě zastupující klub.
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Článek VII.

Členství v olympijském výběru

1. Členství v olympijském výběru vzniká přímo z tohoto předpisu. Prezidium ČSKe může na
základě svého uvážení doplnit olympijský výběr o člena sledované skupiny, který nedosáhl
předepsaného na místo v širším výběru reprezentace z důvodů nikoliv na jeho straně, např.
Nezaviněného zranění anebo jiné nezaviněné skutečnosti.
2. Členství v olympijském výběru vzniká na základě zisku bodového ohodnocení a umístění v
rankingu, které je vyhlášeno na http://setopen.sportdata.org/wkfranking/ranking_main.php
3. Proti rozhodnutí o vyloučení z Olympijského výběru se může člen odvolat k Radě reprezentace
ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí jmenovanému. Proti rozhodnutí o odvolání předsedy
Rady reprezentace je možné se odvolat k prezidiu Českého svazu karate z.s. ve lhůtě 15 dnů
od doručení rozhodnutí předsedy Rady reprezentace členu olympijského výběru, který se
odvolal.
4. Členství v olympijském výběru zaniká dnem skončení nominačního období pro OH, na které byl
tento přípis určen.
5. Členství v olympijském výběru lze člena zbavit pouze na základě pravomocného rozhodnutí
disciplinární komise Českého svazu karate z.s., učiněného na základě platného disciplinárního
řádu.
Článek VIII.

Platnost a účinnost tohoto předpisu

1. Tento předpis se stává platný dne jeho vyhlášení na webové prezentaci Českého svazu karate
z.s. a účinným patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
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