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V Českých Budějovicích 13. 9. 2020 

Zpráva ze soustředění TmRs – září 2020 (České Budějovice)  

Ve dnech 12. - 13. září proběhlo soustředění reprezentace za přítomnosti špičkového gruzínského 
reprezentanta Gogity Arkania. Soustředění se zúčastnilo 44 závodníků Talentované mládeže 
Regionálních svazů (TmRs). Kromě externího lektora vedli tréninkové jednotky trenéři RR: Petra 
Piskačová (předseda RR,úsek seniorů a U21), PhDr. Petr Beníšek (úsek mládeže), asistentka 
Miroslava Vašeková a mládeži disciplíny kata se věnovali zkušení reprezentanti Veronika Mišková 
a Matěj Říha. Akce TmRs proběhla v rámci soustředění RR pro kategorii U12 a U14. Souběžně 
s akcí proběhlo  školení rozhodčích. Jednotlivé složky se tak dobře doplnily. Veškerý program byl 
maximálně přizpůsoben epidemiologické situace a probíhal za zvýšených hygienických opatření. 
Tréninky kata navázaly na tréninky úzkého a širšího výběru reprezentace a byly zaměřeny na 
kvalitní přípravu do kata, nácvik přesunů a obratů a dále specializace dle stylů. Sekce kumite se 
podobně jako u zkušenějších kolegů reprezentantů zaměřila na kvalitu techniku, práci se 
vzdáleností a načasování. 

Hodnocení trenérů: V současné situaci bez zahraničních soutěží  a s minimálním množstvím 
domácích akcí považujeme propojení TmRs a reprezentace za zásadní krok v přípravě mladých 
karatistů. Vzhledem k přípravě na sezonu 2021 a především na sezonu 2022, která bude velmi 
výrazná pro mládež (ME Praha a MS), je nutné udržet co nejvyšší trénovanost, odpovídající 
mezinárodní konkurenci, a zároveň předat dostatečné množství podnětů pro udržení motivace. 
Jednoznačně největším přínosem akce byla účast mistra světa a jedné z nejvýraznějších 
osobností současného karate WKF Gogity Arkania (GEO). 

Spojení s úsekem rozhodčích považujeme za velmi přínosné především z důvodu zpětné vazby 
vzhledem k rozhodování, požadavkům na závodníky i rozhodčí a sjednocení pravidel především 
v novém nastavení rozhodování kata. Děkujeme závodníkům a trenérům za jejich práci a úseku 
rozhodčích za oboustranně přínosnou spolupráci. V dlouhodobého plánu RR a TmRs je nejbližší 
akcí soustředění v době konání NP v Olomouci, tedy 26. – 27. 9. 2020. 

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) 

 

Rada reprezentace ČSKe 


