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Plán přípravy na MS seniorů v karate 2021 v Dubaji – kata 

Širší nominace na MS: nominaci závodník potvrdí do pondělí 13.9. na Moje výsledky (po tomto termínu bude 
z nominace vyřazen) V případě, že závodník nominaci potvrdí, a z jakéhokoliv důvodu ji zruší, budou mu účtovány 
investované náklady pro přípravu na MS, které byly vynaloženy ze strany reprezentace a ČSKe. 

KATA ŽENY  
VERONIKA MIŠKOVÁ  
ZUZANA AUGUSTÍNOVÁ  
 
 
KATA MUŽI  
MATTEO TAMBORLANI 

Úzká nominace pro MS: nominace bude uveřejněna do 25.10.2021 pro nominaci budou směrodatná 
následující kritéria:  

 Výsledky na kontrolních turnajích (vypsané turnaje pro rok 2021) a výsledky na ME, PL, YL, KT,  
 Výkonnost na akcích státní reprezentace (soustředění a kontrolní tréninky), 
 Fyzická výkonnost závodníka (úzký výběr pro MS bude testován, popřípadě dodá testy dle požadavků 

RR úseku KATA). Termín fyzických testů na FTVS bude závodníkům, kterých se toto týká zaslán. 
V případě, že závodník v období září-říjen fyzické testy absolvoval, zašle jejich výsledek na mail RR, a 
tá vyhodnotí, zda jsou tyto testy odpovídající požadavkům státní reprezentace. V tomto případě se 
pak závodník testů účastnit nemusí. Testy jsou na náklady státní reprezentace.  

 Draft A: zařazení závodníci s medailovým umístněním na ME, MS, PL. Do draftu A mohou být 
zařazeni i závodníci s bodovaným umístněním do 7 místa na turnajích ME, MS, PL. 

 Draft B: závodníci mimo umístění na ME, MS, PL, YL U21 s potenciálem konkurenceschopnosti pro 
MS. Toto bude určeno RR. Draft B bude obsazen pouze v případě, že se jednaá o závodníka s 
odpovídající výkonností a aktuální formou pro MS.  

Důvod vyřazení závodníka z nominace  

 Nedodržení plánů státní reprezentace včetně soustředění v jarní a letní časti sezony (pro MS bere RR 
v potaz i časté omluvy z osobních a jiných důvodu ̊)  

 Nedodržení povinných soustředění, tréninků a akcí RR stanovené v přípravě pro MS  
 Průměrné až podprůměrné fyzické testy  
 Psychická nestabilita vzhledem k akcím typu MS, nedostatečná motivace  
 Závodník nedosahující požadované technické a taktické výkonnosti a zkušeností, pro soutěž typu MS  

Chtěli bychom tímto upozornit závodníky a trenéry, že cílem státní reprezentace seniorů není kvantita, ale naopak 
kvalita, která vede k adekvátním výkonům v seniorské kategorii. Z tohoto důvodu budou rozhodující pro nominaci 
výsledky, zkušenosti, progres závodníka za poslední rok, konkurenceschopnost a psychická vyspělost vhledem k 
této akci.  



 
 
Září 2021 

 2-5.09  Premier leuague Cairo – neoficiální výjezd státní reprezentace, startující závodník má 
hrazeno startovné ze strany RR.  

 11-12.09 Budapešť open – kontrolní turnaj (povinná pro závodníky, kteří se nemohou účastnit PL) 
 18.09  NP 2.kolo-kontrolní tréning individuální práce (po dohodě s organizátorem)  

 
Říjen 2021 

30.09-3.10 Premier leuague Moskva – neoficiální výjezd státní reprezentace, startující závodník má 
hrazeno startovné ze strany RR.  

 09.10  NP 3.kolo – kontrolní tréning individuální práce (po dohodě s organizátorem) 
 15-17.10 Polish open – kontrolní turnaj (povinná pro závodníky, kteří se nemohou účastnit PL) 
 29-31.10 Soustředění reprezentace – místo bude určeno  
 28-31.10 Premier leuague Rabat – neoficiální výjezd státní reprezentace, startující závodník má 

hrazeno startovné ze strany RR.  
 
Listopad 2021 

 6-7.11  Soustředění reprezentace v případě účastni Premier Legue Rabat 
 16-21.11 MS Dubai (U21) 

 

 

S pozdravem 

Ing. Richard Růžička, Ing. Miroslava Vašeková  

Úsek kata ČSKe 


