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RANKING REPREZENTACE ČSKe 
 

CÍL: 

1. Srozumitelnější systém pro závodníky i trenéry 

2. Spravedlivý a všestranný výběr závodníků podložený skutečnou prací a výsledky, opírající se o 
celoroční práci, vedoucí k výsledkům na mezinárodní úrovni  

3. Systém posouvající závodníky a trenéry směrem k olympijským hrám 

4. Možnost otevřené kontroly ze strany trenéra a závodníka 

5. Otevřený systém pro všechny, který zamezí případným negativním diskusím směrem ke státní 
reprezentaci a k nominacím jednotlivých závodníků, otevřeně poukazující na skutečnou práci 
trenéra i závodníka a aktuální výkonnost jednotlivých závodníků 

6. Otevření možnosti samostatné práce pro zlepšení výkonnosti a motivace 

 
SYSTÉM VÝBĚRU: 

Výběr bude probíhat bodováním (rankingem) z nominačních soutěží v plánu reprezentace, ze 

soutěží mimo akcí státní reprezentace, z účasti na soustředěních, fyzických testů na fakultách 

(v současné době probíhá jednání státní reprezentace s UK FTVS v Praze).  

Bodová ohodnocení závodníků budou přidělována na podkladě těchto informací  
A) Soutěže: 

Bodové ohodnocení: 

a. účast na soutěži 

b. bodové ohodnocení vyhraných kol (nepočítá se pozice free) 

c. bodové ohodnocení za medailové umístění, nebo za umístění v repasáži 

Všechny soutěže budou mít přidělený koeficient (určí rada reprezentace dle 

úrovně akce), kterým bude celkový zisk bodů násoben. (čím kvalitnější soutěž, 

tím vyšší koeficient)  

Bodové ohodnocení naleznete v příloze č. 1 
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Rozdělení soutěž pro přidělení koeficientu 

- skupina 1. ME (EKF), MS (WKF) 

- skupina 2. Karate 1 Premiere League nebo Serie A WKF 

- skupina 3. Mezinárodní soutěže kategorie I. (dle počtu států v kategorii) 

- skupina 4. Mezinárodní soutěže kategorie II. (dle počtu států v kategorii) 

- skupina 5. Mistrovství ČR 

- skupina 6. Národní poháry ČSKe 

- Skupina 7. České soutěže – ostatní 

 

Požadované dokumenty pro uznání soutěže ze strany státní reprezentace: 

1. Vyplněný Evidenční list soutěže – viz příloha č.2 a č.3. 

2. Minimální požadavky: 

a. Jméno závodníka 

b. Název soutěže 

c. Kategorie – dle pravidel soutěží WKF 

d. Počet skutečných závodníků při startu kategorie  

e. Počet vyhraných eliminací (včetně skóre zápasu) 

f. Počet vyhraných repasáží (včetně skóre zápasu) 

g. Umístění na soutěži 

3. Ostatní doporučené statistiky, které mohou pomoci při nominaci 

a. Zápasová statistika závodníka (kata, kumite) 

b. Zápasová statistika soupeře (kata, kumite) 

c. Počet mezinárodních rozhodčích v každém kole 

4. Kopie rozlosovaní (pavouku) dané kategorie v pdf, jpg, jepg nebo png. 

 
Akce pod záštitou reprezentace budou plně zadávány do systému ze strany reprezentace 

s možností kontroly ze strany závodníka a kauče (v případě nesrovnalostí bude trenér 

informovat radu reprezentace, která vše posoudí a případně napraví).  

Soutěže, kterých závodník zúčastní pod hlavičkou klubu, nebo mimo plán akcí – zaslání všech 

požadovaných dokumentů na mail moje.vysledky@czechkarate.cz a to až do odvolání. 

mailto:moje.vysledky@czechkarate.cz
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V průběhu prvního čtvrtletí bude zprovozněn webový registrační portál, který najdete na 

http://vysledky.czechkarate.cz kde bude možné vložení všech požadovaných dokumentů 

přímo do databáze. Každý závodník obdrží přístupové kódy pro svojí evidenci. Na základě 

žádosti trenéra bude zřízen trenérovy, který bude mít přehled o těchto aktivitách nebo bude 

možné vložení těchto podkladů za své členy. O dokončení systému budete informováni na 

stránkách www.czechkarate.cz  

 

B) Semináře a soustředění 

- bodové ohodnocení povinných akcí státní reprezentace  

o bodové ohodnocení za účast závodníků na seminářích nebo soustředění 

o nebo odečítány zejména při neomluvené nepřítomnosti, či nedostatečné omluvě 

o speciální bodový bonus 50 bodů pro samoplátce na akcích reprezentace  

- akce mimo rámec (mezinárodní campy atd.)  

o plusové bodování (nutné doložit propozice k akci a potvrzení účasti závodníka 

např. platbou campu atd.) 

 

C) Fyzické testy  

a. povinné testování reprezentantů v průběhu akcí reprezentace, které odhalí 

skutečnou trénovanost a připravenost závodníka (v příloha č. 4 najdete 

minimum požadavky ve sledování) 

b. specializované testování reprezentantů na profesionálních pracovištích  

 

UPOZORNĚNÍ: 

Upozorňujeme, že všechny podklady musí být pravdivé. Za jejich pravdivost zodpovídá trenér 

ev. závodník, či zákonný zástupce. K dokumentům bude přiloženo čestné prohlášení trenéra, 

zákonného zástupce nebo závodníka staršího 18 let o pravdivosti údajů. V případě zjištění 

nepravdivých informací ze strany závodníka nebo trenéra, bude hrozit závodníkům vyloučení 

až na 2 roky ze strany státní reprezentace. V tomto případě bude tato skutečnost oznámena 

disciplinární komisi a výsledek šetření bude uveřejněn na stránkách svazu. 

http://vysledky.czechkarate.cz/
http://www.czechkarate.cz/
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V případě spuštění evidence RANKINGU na webovém portálu je nahrazeno čestné prohlášení 

trenéra, zákonného zástupce nebo závodníka staršího 18 let o pravdivosti údajů samotným 

vložením do evidence. 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Předpokladem pro splnění nominačních kritérií a tím pádem usilovat o nominaci na ME a MS 

může pouze závodník, který dosáhl alespoň 60 % bodového maxima ohodnocení dané věkové 

kategorie. Bodové maximu se rozumí dosažení nejvíce bodů kteréhokoliv závodníka ve věkové 

kategorii, kde nominovaný závodník působí. (Pozor nejedná se o disciplínu např. Kata junioři 

nebo Kumite junioři do x kg ale celá kategorie juniorů) 

Rada státní reprezentace si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit jakoukoliv část tohoto 

dokumentu. O veškerých změnách budete včas informováni prostřednictvím webového 

portálu www.czechkarate.cz. 

V Liberci dne 15.1.2017 
 
 
 
Petra Piskačová 
Předseda Rady reprezentace 
 
 
Verze 2017/004-Ranking  

http://www.czechkarate.cz/
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Příloha č. 1 
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Příloha č. 3. 
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Příloha č. 4. 

Obsah fyzických testů pro sledování trénovanosti jedince 

T1 – SKOK DALEKÝ Z MÍSTA 

Pohybový úkol (zadání): 
Dosáhnout skokem z místa odrazem snožmo co nejdelší vzdálenost. 
Oblast schopností: 
Dynamická – výbušně explozivně – silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Vzdálenost v cm (1 cm)  

T2 – LEH-SED OPAKOVANĚ 

Pohybový úkol (zadání): 
Provést maximální počet opakovaných změn polohy z lehu do sedu a zpět za dobu 60/120s. 
Oblast schopností: 
Dynamická vytrvalostní silová schopnost 
Hodnocení výsledků: 
Počet opakování (1 cvik).  

T3(a) - BĚH PO DOBU 12 MINUT 

Pohybový úkol (zadání): 
Uběhnout za dobu 12 minut co nejdelší vzdálenost. 
Oblast schopností: 
Dlouhodobá běžecká vytrvalost - schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Vzdálenost v metrech (10 m)  
/jen jeden výběr z testu a,b,c/  

T3(b) - VYTRVALOSTNÍ ČLUNKOVÝ BĚH 

Pohybový úkol (zadání): 
Uběhnou zadanou rychlostí co nejdelší vzdálenost. 
Oblast schopností: 
Dlouhodobá běžecká vytrvalost - schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
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Čas v minutách (0,5 min)  
/jen jeden výběr z testu a,b,c/  

T3(c) - CHŮZE NA VZDÁLENOST 2 KM 

Pohybový úkol (zadání): 
Překonat chůzí vzdálenost 2 km v nejkratším čase. 
Oblast schopností: 
Dlouhodobá lokomoční vytrvalostní schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
a) Čas v min (1 s) 
b) Index kardiorespirační zdatnosti  
/jen jeden výběr z testu T3 a,b,c/  

T4 – ČLUNKOVÝ BĚH 4 X 10 M 

Pohybový úkol (zadání): 
Čtyřikrát překonat během vzdálenost 10 m předepsaným způsobem v nejkratším čase. 
Oblast schopností: 
Běžecká rychlostní schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Čas v sekundách (0,1s)  

T5 – SHYBY 

Pohybový úkol (zadání): 
Provést maximální počet shybů do vyčerpání. 
Oblast schopností: 
Vytrvalostně silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Počet. Chlapci nadhmat a dívky podhmat.  

T6 – KLIKY 

Pohybový úkol (zadání): 
Provést maximální počet KLIKŮ. Chlapci 60s a dívky 30s. 
Oblast schopností: 
Vytrvalostně silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Počet opakování (1 cvik).  
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T7 – DŘEPY S MEDICIMBALEM 3 KG 

Pohybový úkol (zadání): 
Provést maximální počet dřepů za 30s. 
Oblast schopností: 
Vytrvalostně silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Počet opakování (1 cvik).  

T8 – TEST FLEXIBILITY 

Pohybový úkol (zadání): 
Dosáhnou konečky prstů ruky v hlubokém předklonu v sedu co nejdále. 
Oblast schopností: 
Pohyblivostí schopnosti 
Hodnocení výsledků: 
Vzdálenost v cm (1 cm). (celá dlaň = ANO)  

T9 – C-M-T 

Pohybový úkol (zadání): 
Stoj rozkročmo výskok dopad do dřepu, přechod do kliku. Poté prohodit nohy dopředu do lehu na 
záda s rukami podél těla. Zpět do dřepu a výskok... Provést maximální počet za 120s. 
Oblast schopností: 
Vytrvalostně silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Počet opakování (1 cvik).  

T10 – ANGLIČANI 

Pohybový úkol (zadání): 
Stoj rozkročmo, výskok s dopadem do dřepu, přechod do kliku, zpět do dřepu a opět výskok. Provést 
maximální počet za 60s. 
Oblast schopností: 
Vytrvalostně silová schopnost. 
Hodnocení výsledků: 
Počet opakování (1 cvik).  

 


