Rada reprezentace ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923
Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600
E-mail: national.team@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Liberci 30. 3. 2021

Určeno pro:
Reprezentanti kata - výběr

INFORMACE KE KONTROLNÍMU TURNAJI KATA – Mezinárodní finále (online)
Zaměření akce:



Kontrola trénovanosti závodníků v době nouzového stavu v návaznosti na online soutěží v říjnu,
lednu, únoru, březnu a tréninky reprezentace online.
Srovnání závodníků jednotlivých soutěžních kategorii.

Popis akce:
1. Závodníci potvrdí účast prostřednictvím oficiální messengerové skupiny trenérům RR. Omluvy
s doložením důvodu e-mailem na national.team@czechkarate.cz.
2. V týdnu od pondělí 12. 4 do soboty 17.4. závodníci natočí video jedné kata, kterou necvičili
v prvních čtyřech kolech. Na začátku videa bude každý závodník mít papír na, kterém bude
jméno, příjmení, datum – …. . 4. 2021 a název kata – mezinárodní finále.
3. Kata je třeba zacvičit čelem ke kameře, po ukázaní a zahlášení jména bude kata cvičena bez
přerušení videa.
4. Výběr finálního materiálu, kt. závodník zašle trenérům je na zodpovědnosti a volbě závodníka
5. Natočené video uloží na externí úložiště (Google, Youtube) a pošle na WhatsApp reprezentačním
trenérům na kata (R. Růžička 777 665 052 a M. Vašeková 00393349683072). V případě
přímého zaslání videa by došlo k selhání z důvodu kapacit aplikace a zařízení a nebylo by
možné materiál přeposlat rozhodčím.
6. Bodové ohodnocení 0 obdrží závodníci, kteří nedodrží požadovaný formát odevzdání a rozhodčím
se nepodaří video přehrát. Nebo nedodrží oblečení předepsané na soutěže, neudělají úklon na
začátku nebo na konci kata.
7. Výsledky budou po analýze vybranými rozhodčími opět poslány prostřednictvím emailu a
individuální hodnocení trenérů (+poznámky rozhodčích) jednotlivým závodníkům.
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.

Nominace: Soutěž se týká prvního reprezentanta s nejvyšším počtem bodů z on-line soutěže finále
závodníci ČR.
Senior: Mišková Veronika

Tamborlani Matteo

U21:

Lácha Jaromír

Šabová Dominika

Junioři: Trtíková Magda

Masař Vít

Kadeti: Kirschnerová Alice

Pohl Filip

U14:

Přibyl Štěpán

Rešová Veronika

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)

