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Zpráva z online kontrolní soutěže kata – Finále závodníci ČR
V sobotu 20. 03. 2021 proběhlo Finále závodníci ČR 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 účastnili dva nejlepší závodníci s nejvyšším počtem bodů z předcházejících kol v 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. Ze soutěže se neomluvil
žádní závodník.
Do hodnocení závodníků se zapojilo 5 velmi kvalitních rozhodčích (4 licence WKF, 1 licence EKF,
5 zemí, 2 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
neprovedli úklon na závěr kata. Tito závodníci obdrží hodnocení neoficiální a získají individuální
zpětnou vazbu od trenérů RR i rozhodčích.
V porovnání s přechozím kolem se nepodařilo ani jednomu závodníku dosáhnout bodového
ohodnocení 8 a výš od všech pěti rozhodčích, což nám poukazuje na problém čtvrtého a pátého
kola. Každý závodník musí mít připravených a konkurenceschopných 5 kata. Dalším problémem
zůstává fyzická příprava, která dost stagnuje. Cílem je zabezpečit systematickou atletickou
přípravu v momentě otevření možností cvičení venku (zatím pokračování doma) a okamžité
pracováni na 5 kata a ne jenom na prvních třech, hlavně u mládežnických kategorii.
Jednotlivá konkrétní hodnocení závodníkům ze strany trenérů RR a rozhodčích ČSKe budou
zaslány jednotlivě prostřednictvím e-mailu. Děkujeme všem účastníkům, trenérům a rozhodčím.
Další kolo série je plánováno na 17. dubna 2021 (v případe udělení povolení pro soustředění kata
daný víkend, se datum soutěže přesune na 15. dubna 2021) a bude se týkat jenom prvního z
finalistů z každé kategorie, který se potká v mezinárodním finále se zahraničním závodníkem. O
podrobných informacích budete včas informováni.
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