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Zpráva ze soustředění reprezentace  (České Budějovice) 
 

Slunný květnový víkend využila rada reprezentace a úsek trenérsko-metodický (VSCM), 

k uspořádání soustředění a kontrolního turnaje. Ve venkovních prostorách sportovního centra Fight 

clubu se při současném respektování platných opatření vlády zúčastnilo akce celkem 52 mladých 

sportovců (sobota 29, neděle 23). Skupiny byly rozděleny dle úseků (senioři, U21, junioři, kadeti a 

U14 (VSCM) po max. 12 osobách a před každým dnem proběhlo na místě antigenní testování 

kvalifikovaným zdravotníkem Červeného kříže.  

Disciplína kata – část Shotokan se věnovala obecné technické přípravě formou krátkých a 

odpoledne pak dlouhých intervalových tréninků. Cíleně byla procvičována kata Unsu, které se úsek 

věnuje na trénincích online, tím byla zajištěna kontinuita a návaznosti tréninkového zaměření. 

Všichni zúčastnění závodníci podávali velmi dobré výkony a vykazovali dobrou míru zlepšení jak 

v technické tak i fyzické složce kata.  

Úsek VSCM kata Shito-ryu byl veden online formou. Cílem bylo simulování soutěže podle 

nových pravidel a změna chování závodníků během celé přípravy, s ohledem na průběh turnaje v 

oficiálních kategoriích EKF/WKF. 

V disciplíně kumite proběhl v dopoledním bloku, po úvodní aktivizaci, nácvik modelových 

situací směřovaný k jeho praktické aplikaci v samotném kontrolním turnaji, který probíhal 

odpoledne. Turnaj rozhodovalo šest rozhodčích s licencemi ČSKe.  Samotná soutěž byla rozdělena 

do dvou částí, z nichž první byla realizována systémem každý s každým na jednu minutu do zisku 

prvního bodu a druhá byla již regulérní soutěží dle pravidel WKF systémem round-robin. Zejména 

na počátku turnaje, se na závodnících projevovala větší absence závodních zkušeností a návyků, 

nicméně s každým dalším zápasem se výkon valné většiny karatistů zlepšoval, a to především po 

taktické stránce.  

Děkujeme všem závodníkům, rozhodčím, trenérům i organizátorům soustředění a věříme, 

že díky uvolňujícím restrikcím se budeme moci setkávat daleko častěji, a to jak na soustředěních, 

tak i na plánovaných soutěžích zařazených do plánu RR.  

 

 

 
  

Rada reprezentace ČSKe  



 

 

Výsledky kontrolního turnaje:   

Kumite senioři a junioři     

 1. Jiří Krych 

 2. Dominik Kočandrle 

 3. Jáchym Tinavský 

 3. Gleb Jeremenko 

 

Kumite seniorky a juniorky  

1. Lucie Veithová 

2. Adriana Crhonková 

3. Adéla Průchová 

 3. Martina Šáchová 

 

Kumite dorostenky a U14  

1. Ema Tinavská 

2. Amálie Haková 

3. Markéta Klewarová 

3. Marie Príglová 

Kumite dorostenci – 52kg a U14  

1. Adam Nejedlý 

2. Filip Horňák 

3. Tadeáš Bína  

3. David  Hološevič 
 

Kumite dorostenci -57kg,-63kg,-70kg  (systém každý s každým, jedno třetí místo dle scóre) 

1. Tomáš Nechyba 

2. Daniel Kolář 

3. Daniel Dub 

 

 

   

 

 

 

 

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) 
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