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Zpráva z online kontrolní soutěže kata
V sobotu 28. 11. proběhla online kontrolní soutěž kata. K pořádání takových akcí RR přistupuje
v důvodu nedostatku závodních a jiných podnětů závodníků v souvislosti s opatřeními proti
onemocnění Covid-19. Jejím hlavním cílem byla kontrola trénovanosti závodníků v době trvání
nouzového stavu v ČR, srovnání závodníků v jednotlivých kategoriích a návaznost na říjnový online
turnaj a online tréninky pod vedením trenérů úseku kata. Tato akce je součástí série, o jejímž
průběhu a organizaci budou závodníci informováni. Soutěže se účastnil úzký výběr RR kategorií
dorostu, juniorů, U21 a seniorů a formující se výběr U14 z řad žáků se zkušeností z YL,
účastnících se reprezentačních akcí, mezinárodních turnajů atd., který RR stanovila vzhledem
k výběrům na mládežnické akce ME, MS a YL v letech 2021 a 2022. Omluvení závodníci, kteří
neměli možnost adekvátního prostoru pro odcvičení kata v době konání soutěže mohou materiál
dodat později – získají zpětnou vazbu ze strany trenérů, nicméně nebudou zařazeni do hodnocení
v soutěži.
Do hodnocení závodníků se zapojilo 5 velmi kvalitních rozhodčích (1 licence EFK, 4 licence WKF)
z 5 zemí světa (4 rozhodčí byli jiní, než v případě zářijového turnaje a jejich totožnost nebude
uveřejněna z důvodu předejití konfliktů s jejich domácími federacemi). Pořadí zúčastněných
závodníků je součástí přílohy. První tabulka ukazuje pořadí závodníků na základe bodového
systému. Druhá tabulka ukazuje, který závodník vyhrál u daného rozhodčího. Poslední dva
sloupce ukazují hodnoceni pořadí závodníků, které zhodnotili reprezentační trenéři. Bodové
ohodnocení 0 obdrželi závodníci, kteří nedodrželi požadovaný formát odevzdání (YouTube nebo
Google odkaz na externí úložiště), a tudíž videa nešla rozhodčím otevřít.
Závěrem lze říci, že se závodníci musí soustředit více na technické převedení, jelikož má váhu
70%. Zároveň však nemohou podcenit atletickou část, která jde ruku v ruce s technickou častí. Je
velmi málo pravděpodobné, že jeden závodník dostane 8,0 bodu za technickou část a 6,4 bodu
za atletickou část. Cílem do následujících 6 měsíců je dostat všechny technické známky od všech
rozhodčích na úroveň 8,0 bodů a výše. Jednotlivá konkrétní hodnocení závodníkům ze strany
trenérů RR a rozhodčích ČSKe byly zaslány jednotlivě prostřednictvím e-mailu. Děkujeme všem
účastníkům, trenérům a rozhodčím.
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