
 

 

 

 

ČESKÝ SVAZ KARATE 
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923 
 
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00 
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600 
 
E-mail: national.team@czechkarate.cz 
Internet: www.czechkarate.cz 
 

V Liberci 17. 2. 2020 

Zpráva z výjezdu: K1 Premier League Dubaj (UAE)  

Další soutěž z prestižní série K1 Premier League se uskutečnila 14. 2. až 16. 2. 2020 v Dubaji, ve 
Spojených Arabských Emirátech. Turnaj byl jednou z nominačních akcí na Olympijské hry v Tokyu 
2020. Soutěže se zúčastnilo 594 závodníků z 85 zemí světa. 

Světové ligy K1 Premier League má možnost se zúčastnit první stovka aktuálního světového 
žebříčku WKF ve své kategorii. Za Českou republiku to byli tyto závodnice: Zuzana Augustinová a 
Veronika Mišková (obě kata ženy). 

Trenérským doprovodem na výjezdu byla Miroslava Vašeková. Výjezd byl schválen Prezidiem 
ČSKe. 

Po příletu a aklimatizaci v horkém a vlhkém prostředí probíhala individuální příprava závodnic, 
které jsou obě velmi zkušené. Registrace proběhla dle plánu a obě závodnice nastoupily na 
tatami dle plánu v pátek 14. 2. 

Veronika Mišková vybojovala 11. místo, Zuzana Augustinová obsadila konečnou 23. pozici. Obě 
soupeřily v kategorii se 43 přihlášenými závodnicemi. Veronika nastoupila v Poolu 2 o devíti 
závodnicích, kde mezi její největší soupeřky patřily Italka Carola Casale a závodnice z Íránu Sarah 
Sayed. Veronika nasadila kata Papuren, za kterou získala 23,08 bodů a postup do druhého kola. 
Tam vystoupila s kata Chatanyara Kushanku za 23,14 v konkurenci osmi výborných závodnic. 
Postup do třetího kola a bojů o medaile Veronice utekl především v atletických parametrech 
hodnocení rozhodčích. Technicky se velmi dobře rovnala se světovou špičkou. 

Zuzka poměřila své síly v Poolu 4, společně se světovou jedničkou Sandrou Sanchéz ze 
Španělska. Jednu ze svých nejlepších sestav – Gankaku – zacvičila česká závodnice, dle mínění 
rozhodčích, na 23,28 bodů, což na postup do druhého kola nestačilo jen velmi těsně. 

Hodnocení trenéra: Organizaci soutěže hodnotím jako chvalitebnou (bylo třeba řešit menší 
problémy s transfery mezi ubytováním a sportovní halou). U závodnic zaznamenávám zlepšení 
sportovní formy. U Veroniky Miškové došlo k progresu po technické stránce, u Zuzany Augustinové 
hodnotím lépe celkový projev. Obě závodnice by měly zapracovat na fyzické a psychologické 
přípravě. 

 

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

Děkujeme závodníkům i trenérce za jejich výkony a práci. 

V dlouhodobého plánu reprezentace je na řadě příprava a realizace výjezdu na K1 Premier 
League Salzburg v Rakousku. 

 

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) 

 


