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Č.j. 2019/KR/008 

         V Praze dne 9. května 2019 

Určeno pro:  
Prezidium ČSKe, 

 

Věc: Žádost o schválení seznamu lektorů Komise rozhodčích pro období 2018-2022. 

 

Vážení členové, 

Dovolte mi, abych Vás požádal o schváleni přiloženého seznamu lektorů Komise rozhodčích pro 
období 2018-2022. 

Lektoři Komise rozhodčích pro období 2018-2022 

1. ODBORNOST KUMITE 
• BEDENDO UMBERTO    
• PhDr. HRUBÝ MICHAL 
• KUBÍN MAREK 
• MUSIL JAROMÍR 
• NEKOLA JAROSLAV 
• Mgr. RAJCHERT JOSEF 

 

2. ODBORNOST KATA 
• BEDENDO UMBERTO   SHITO RYU, GOJU RYU 
• PhDr. HRUBÝ MICHAL  SHITO RYU, GOJU RYU 
• MUSIL JAROMÍR   SHITO RYU, GOJU RYU 
• KESL KAREL   SHOTOKAN 
• PILMANN JINDŘICH  SHOTOKAN 
• TESÁREK JAKUB   SHOTOKAN 
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3. ODBORNOST LÉKAŘSKÁ 
Lektoři budou najímáni podle odbornosti a vedení školení nebo semináře a na doporučení lékařské 

komise. 

 

4. ODBORNOST HISTORIE KARATE A TECHNIKA KARATE 
Lektoři budou využívání po dohodě s úsekem TMK. 

 

5. OSTATNÍ ZAMĚŘENÍ 
Lektoři budou osloveni podle daného zaměření školení nebo semináře (např. časomíra, software 

apod.) Všechny odborníky bude Komise získávat s přihlédnutím na zaměření povahy semináře nebo 
školení. 

 

6. LEKTOŘI PRO REGIONY 
Školení regionálních svazů se řídí svými předpisy a směrnicemi. KR ČSKe pro regionální semináře 

nebo školení nabízí pro všechny krajské svazy využití lektorů v bodu 1 a bodu 2 a to zejména v 
návaznosti rozhodcovského vzdělávání na krajské úrovni s možností pokračování na národní úrovni. 

KR ČSKe má za to, že úroveň našich závodníků musí být odrazem úrovně kvality rozhodcovského sboru, 
který musí znát pravidla, které se aplikují na úrovni MS/ME a tyto zkušenosti zajistí naši lektoři. Lektoři 
ČSKe v rámci ČR mají povinnost být nápomocni krajským svazům a jejich lektorské zkušenosti KR ČSKe 
eviduje a schvaluje. Prosíme tedy v případě zájmu, aby každý krajský svaz, zaslal svoji žádost na e-
mail referee@czechkarate.cz s poptávkou na lektora pro krajské školení a semináře. 

Tato žádost by měla obsahovat minimálně: (jméno preferovaného lektora, datum a místo konání a 
kontakt na organizátora akce) 

 

7. ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI 
Zahraniční lektoři budou zváni na jednotlivá školení a semináře podle zaměření a s důrazem na využití 

jejich odbornosti. 

 

Děkujeme za vyjádření a přejeme příjemný den. 

S pozdravem 

 

Za komisi rozhodčích 

 

Umberto Bedendo 

předseda Komise rozhodčích ČSKe 


