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V Liberci 23. 11. 2020 

Určeno pro: 

Reprezentanti kata - výběr 

INFORMACE KE KONTROLNÍMU TURNAJI KATA (onl ine) 

Věnujte pozornost následujícím informacím ohledně kontrolní soutěže kata online. Vzhledem k technickým 

problémům (nestabilní internetové spojení, špatné nastavení kamery, světelné odrazy apod.), které se 

vyskytly pří předcházející soutěži, se RR rozhodla změnit průběh soutěže pro kata, která měla proběhnout 

prostřednictvím přímého internetového přenosu.  

 

Zaměření akce: 

 Kontrola trénovanosti závodníků v době nouzového stavu v návaznosti na online soutěž  v říjnu a 

tréninky reprezentace online. 

 Srovnání závodníků jednotlivých soutěžních kategorii. 

Popis akce: 

1. V sobotu 28. 11 závodníci natočí video jedné kata, kterou cvičí v prvním kole. Na začátku videa 

bude každý závodník mít papír na, kterém bude jméno, příjmení, datum – 28. 11. 2020 a název kata – 

první kolo.  

2. Po ukázaní a zahlášení jména bude bez přerušení videa cvičit danou kata.  

3. Natočené video pošle na WhatsApp reprezentačním trenérům na kata (R. Růžička 777 665 052 a 

M. Vašeková 00393349683072). 

4. Výsledky budou po analýze vybranými rozhodčími poslány prostřednictvím emailu.  

V případě, že závodník nebude moci cvičit vzhledem k podmínkám v prostoru vhodném pro zacvičení celé 

kata, informuje o tomto trenéry, a po otevření sportovišť kata zašlete stejným způsobem. Tito závodníci 

nebudou zařazeni do online soutěže a srovnávacího testu závodníků, nicméně jim ze strany RR přijde 

vyrozumění vzhledem k jejich trénovanosti a požadavkům pro zlepšení. Tito závodníci nebudou pro budoucí 

akce nijak znevýhodněni. 

 

 
  

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

Nominace: Soutěž se týká  reprezentantů v úzkém výběru kata a úzkého výběru TM U14 pro rok 2022. 

Mišková Veronika     Tamborlani Matteo 

Augustínová Zuzana     Bartuška Dominik 

Šábová Dominika     Masař Vít 

Trtíková Magda      Vacek Tomáš 

Ondroušková Amalie     Sůkal Vojtěch 

Kirschnerová Alice     Štáhlavský Ondřej 

Štastná Barbora      Vašek Daniel 

Vachoutová Barbora      Nechyba Tomáš 

        Pohl Filip 

Kolaříková Anna      Raušer Adam 

Nováková Kateřina     Žlábek Jakub 

Taisa Buiucová       Houska Matyáš 

Rešová Veronika      Přibyl Štěpán  

 

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) 


