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 V Liberci 26.3.2021 

Určeno 
úzkému výběru reprezentace- senioři 

NOMINACE NA KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PAŘÍŽ (FRA)- UŽŠÍ VÝBĚR 

Níže naleznete předběžnou nominaci na kvalifikační turnaj pro OH 2021, který se koná  
v termínu 11.-13.6.2021  

Informace k nominaci: 
 V kategorii kata muži i ženy je nominace konečná, a nebude se již měnit ( pouze v případě 

zranění, nebo jasného poklesu nebo zvýšení aktuální  výkonnosti daných závodníků v kategorii) 
Podmínkou pro účast je účast na PL v Lisabonu a na ME v Chorvatsku (pokud bude závodník 
nominován). 

  V kumite ženy je nominace konečná včetně náhradníků, a nebude se již měnit (pouze 
v případě zranění, nebo jasného poklesu, nebo zvýšení aktuální  výkonnosti daných závodníků 
v kategorii) Podmínkou pro účast je účast na PL v Lisabonu a na ME v Chorvatsku (pokud bude 
závodník nominován). 

 V kumite mužů není určeno pořadí. Pořadí se bude tvořit na základě turnajů PL Lisabon a 
ME Poreč,  dle výsledku a aktuální výkonnosti závodníků. V případě, že se závodník nemůže, 
nebo nebude účastnit ani jedné z akcí, je automaticky vedený jako náhradník 

 Drafty budou upřesněny po upřesnění rozpočtu, finančních nákladů a výkonnosti závodníka 
nejpozději do 25.4.2021 

Vzhledem k důležitosti turnaje je tato nominace vytvořena tak, aby se mohli závodníci (včetně 
náhradníků) dostatečně připravovat na kvalifikační turnaj. Bližší informace budou podány všem 
účastníkům a jejich trenérům  prostřednictvím online schůzky s vedením RR. Termín schůzky bude po 
získání všech potřebných informací zaslán prostřednictvím mailu a na skupiny Messenger.  

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

DŮLEŽITÉ!!! 
Závodníci potvrdí svůj zájem (nebo svou nominaci) v databázi „moje výsledky“ do středy 
31.3.2021 

NOMINACE: 

 

 

MUŽI    

  
kata 

TAMBORLANI Matteo 
Tarokan Brno 

  

 
-67 kg 

KOČANDRLE Dominik 
Fight ČB 

DRÁBEK Martin 
Sport Union UL 

DRÁBEK Daniel 
Sport Union UL 

 
-75kg 

KRYCH Jiří 
Fight ČB 

MATEJKA Jakub 
karate Vision 

MATEJKA Ján 
karate Vision 

 
+75kg 

HERMANN Tomáš 
TJ ČB 

BOSÁK Ondřej 
Hvězda KV 

EREMENKO Gleb 
karate Vision 

 

 

 

člen VV Ing. Ondřej Musil 
Petra Piskačová (předseda RR-vedoucí úseku seniorů a U21) 

Ing.Richard Růžička – vedoucí úseku kata 

 
 
 

ŽENY nominace náhradník 

 kata MIŠKOVÁ Veronika 
Budokan 

AUGUSTINOVÁ Zuzana 
Kesl ryu 

-55 kg CRHONKOVÁ Adriana 
TJ ČB 

PRŮCHOVÁ Adéla 
TJ ČB 

-61kg VEITHOVÁ Lucie 
TJ ČB 

ŠTĚPÁNOVÁ Vendula 
Shotokan Liberec 

+61 kg ŠÁCHOVÁ Martina 
TJ ČB 

 


