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V Liberci 15. 9. 2020 

Určeno pro: 

Reprezentanty ČR a trenéry ČSKe 

 
INFORMACE K AKCÍM RR – podzim, zima 2020 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR a nejasnosti ohledně soutěží bude primárním 
cílem RR udržet trénovanost a motivaci závodníků vzhledem k přípravě na sezonu 2021/2022 
odpovídající mezinárodní konkurenci. Akce se mohou kdykoliv změnit, zrušit a nebo přizpůsobit 
počtem a podmínkami vzhledem k požadavkům ze strany vlády ČR. Žádáme závodníky a trenéry o 
flexibilitu. O případných změnách budou jednotlivé oddíly a závodníci informováni RR mailem a na 
oficiálních stránkách ČSKe. V případě možnosti vycestování do zahraničí bere RR v potaz 
individuální náhled a situaci jednotlivců a považuje přípravné zahraniční turnaje za doporučené.  

Zahraniční soutěže (doporučené):  

K1 Youth League – Venice, Jasolo, ITA (4. - 6. 12. 2020) – stále nezrušeno, RR plánuje účast na 
akci v případě minimálních rizik a pokud nebude akce omezena rozhodnutím vlády ČR a 
organizátorem. O akci budete průběžně informováni.  

Domácí soutěže (povinné):  

- 26. 9. 2020  NP Olomouc 
- 4. 10. 2020   NP Praha 
- 24. 10. 2020  NP Dubňany 
- 12. - 13. 12. 2020  MČR Pardubice 

Soustředění (povinné):  

- 26. 9. 2020  Olomouc (přizpůsobeno organizaci NP) 
- 9. – 11. 10. 2020  Praha 
- 4.- 6. 12. 2020  Praha (v případě zrušení K1 Youth League) 
- 2. - 3. 1. 2021  Praha 

 

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

Upozorňujeme, že soustředění jsou jedním ze zásadních kritérií nominace pro budoucí soutěže 
v sezóně 2021. Dochází zde ke kontrole trénovanosti, zlepšování a srovnávání závodníků. V 
případě, že se závodník nebude povinných akcí účastnit, řádně se neomluví, nebo nebude omluva 
ze strany RR přijata, může dojít k přeřazení nebo i vyřazení závodníka z výběru reprezentace. 

 

Za RR, 

Ing. Ondřej Musil (člen VV), 
 Petra Piskačová (předsedkyně RR, vedoucí úseku U21, seniorů), 

PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů), 
Ing. Richard Růžička (člen RR, vedoucí úseku kata) 


