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V Liberci 24. 1. 2021 

Zpráva z online kontrolní soutěže kata – 2. kolo 

V sobotu 9. 1. 2021 proběhlo 2. kolo série online kontrolních soutěží kata. Celá série slouží 
k vytvoření závodních stimulů, získání zpětné vazby od mezinárodních rozhodčích a trenérů a 
motivaci ve složité době v souvislosti s opatřeními proti onemocnění Covid-19.  

Soutěže se účastnil, stejně jako v předchozím kole, 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 opět materiál dodat později. Výsledek 
nebude těmto závodníkům započítán do turnaje, ale získají zpětnou vazbu ze strany trenérů. 

Do hodnocení závodníků se zapojilo 5 velmi kvalitních rozhodčích (4 licence WKF, 1 národní 
rozhodčí, 5 zemí, 3 kontinenty), jejichž totožnost nebude uveřejněna z důvodu předejití konfliktů 
s jejich domácími federacemi). 1 rozhodčí zůstal stejný, jako v předchozím kole. Pořadí 
zúčastněných závodníků je součástí přílohy. Bodové ohodnocení 0 v oficiální soutěži obdrželi 
závodníci, kteří odevzdali video otočené na druhou stranu, než bylo požadováno (kvůli funkci 
kamery). Tito závodníci obdrží hodnocení neoficiální a získají individuální zpětnou vazbu od 
trenérů RR i rozhodčích. 

V porovnání s přechozím kole se podařilo třem závodníkům dosáhnout u všech pěti rozhodčích 
hodnocení nad 8,0, což je velmi pozitivní. Na druhou stranu, u velkého množství závodníků je 
rozhodčími nadále vytýkána nedostatečná fyzická příprava po 1 a půl měsíci.  Cílem je nyní 
zaměřit se na technickou stránku a pokračovat v získání co nejvíce bodů na úrovni čísla 8 a více a 
zároveň zabezpečit systematickou atletickou přípravu. 

Jednotlivá konkrétní hodnocení závodníkům ze strany trenérů RR a rozhodčích ČSKe byly zaslány 
jednotlivě prostřednictvím e-mailu. Děkujeme všem účastníkům, trenérům a rozhodčím. Další kolo 
série je plánováno na 20. února 2021. 

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 


