
KUMITE
VSCM, 
REPREZENTACE
Systém rozdělení závodníků do 
reprezentačních výběrů

- U14

- KADETI

- JUNIOŘI



•U14 medailové umístění nebo umístění do 5. místa na K1 Youth League 
v roce 2021 

•U16, U18 medailové umístění  nebo umístění do 5. místa na akcích ME, MS, 
Youth  league v roce 2021 

PODMÍNKY 
VSTUPU

•Povinná účast na Youth League, MEJ, MSJ,  dle nominací RR
•Povinná účast na soutěžích Polish open, Eurocup, GP Slovakia
•Automatický postup na MČR bez povinnosti účasti na NPSOUTĚŽE 

•Povinná účast na všech domácích i mezinárodních  akcích reprezentace  zadaných v 
kalendáři (výjimku tvoří náhrada za individuální akce  předem oznámené a schválené 
RR, které nejsou v kolizi s přípravou RR a jsou prospěšné pro růst závodníkaSOUSTŘEDĚNÍ

•Podpora z rozpočtu ČSKe ve výši 70% až 100%
•Příspěvek na akce (kempy) schválené RR mimo plán (řešeno individuálně)
•Draft A pro soutěže ME a MS, v případě snížení výkonnosti ve třech po sobě jdoucích 
turnajích, bude příspěvek RR snižován v následujících akcích dle systému  příspěvek 
50% / příspěvek 30% / příspěvek 0%  + automatický přesun UVB

•Přípravné turnaje ve vlastní režii

ÚHRADA AKCÍ  
A NOMINACE

Podmínky úzkého výběru A



•Medailové umístění alespoň na jednom z mezinárodních turnajů stanovených 
RR či jednička v nominaci na MEJ, MS

PODMÍNKY 
VSTUPU

•Povinná účast na Youth League, MEJ, MSJ,  dle nominací RR
•Povinná účast na soutěžích Polish open, Eurocup, GP Slovakia
•Automatický postup na MČR bez povinnosti účasti na NP

SOUTĚŽE 

•Povinná účast na všech domácích i mezinárodních  akcích 
reprezentace  zadaných v kalendáři (výjimku tvoří náhrada za 
individuální akce  předem oznámené a schválené RR, které nejsou v 
kolizi s přípravou RR a jsou prospěšné pro růst závodníka

SOUSTŘEDĚNÍ

•100% úhrada startovného na akcích reprezentace
•Podpora na akcích reprezentace z rozpočtu ČSKeve výši 30% až 50%
•Přípravné mezinárodní turnaje ve vlastní režii

ÚHRADA AKCÍ  
A NOMINACE

Podmínky úzkého výběru B



Seznam úzkého výběru kumite (U14, U16,U18)

Úzký výběr B (U14, U16, U18)
U14
 Nováková Kateřina
 Klewarová Markéta
 Mokráček Damián
Kadeti
 Němec Josef
 Harvilko Šimon
 Dub Daniel
 Bednář Ondřej
 Duchoň Martin
 Malá Daniela
Junioři

 Nejedlý Adam
 Růža Kryštof
 Kolář Daniel,
 Eliáš Martin
 Medová Michaela

Úzký výběr A (U14, U16, U18)
U14
 Horňák Filip (U14)
 Zíka Adam (U14)
 Enev Martin (U14)
 Bukovská Lucie (U14
Kadeti
 Bína Tadeáš (kadeti)
 Príglová Marie (kadeti)
 Hrdličková Lucie (kadeti)
 Haková Amálie (kadeti)
 Stránský Daniel (kadeti)
Junioři
 Květoňová Andrea (junioři)
 Nechyba Tomáš (junioři)
 Tinavská Ema (junioři)



Podmínky širšího výběru A

•Mistr ČR nebo medailista z mezinárodních závodů
PODMÍNKY 

VSTUPU

•Povinná účast na mezinárodních turnajích za rok stanovených RR pro širší výběr
•Povinná účast na domácích akcích (NP)SOUTĚŽE 

•Povinná aktivita vzhledem k akcím reprezentace ČR stanovených pro širší výběrSOUSTŘEDĚNÍ

•Bez nároku na finanční příspěvek na akce reprezentace
•Nelze se nominovat na soutěže typu ME a MS
•Možnost přestupu do úzkého výběru reprezentace

ÚHRADA AKCÍ 
A NOMINACE



Podmínky širšího výběru B

•Vybraný medailista na MČR a NP
PODMÍNKY 

VSTUPU

•Povinná účast na domácích turnajích NP a MČR
•Nepovinná aktivita vzhledem k mezinárodním soutěžímSOUTĚŽE 

•Dobrovolná aktivita vzhledem k reprezentaci ČRSOUSTŘEDĚNÍ

•Bez nároku na finanční příspěvek na akce reprezentace
•Nelze se nominovat na soutěže typu ME a MS
•Nelze se posunout do úzkého výběru reprezentace

ÚHRADA AKCÍ  
A NOMINACE



Seznam širšího výběru kumite (U16,U18)

ŠIRŠÍ VÝBĚR B
Kadeti
• Kastl David
• Šebesta Jaroslav
• Havlík Jakub
• Kutlák Martin
• Šmejkal Adam
• Zita Kimi
• Bednář Jan
• Kozlová Elen
• Kasal Michal

Junioři
• Martínková Karolína
• Muller Jan
• Václavíková Eliška
• Reguliová Beata
• Haková Kateřina
• Snopek Bohumil
• Boublík Jakub
• Mrázek Benedikt

ŠIRŠÍ VÝBĚR A
Kadeti 
• Jurík Matyáš
• Šteclová Kateřina
• Jízdný Jakub
• Michal Polák
• Šnajdr Štěpán

Junioři
• Lácha Martin
• Endršt Jiří
• Kovářová Lenka
• Klewar David
• Dušek Bohuslav
• Snížek Jiří
• Kerbelová Barbora
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