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V Liberci 3.1.2022
Určeno
Úzký výběr reprezentace seniorů a U21

PLÁN REPREZETACE KUMITE SENIOŘI A U21

Plán RR pro kategorii seniorů,U21 a juniorů přecházejících v průběhu roku do kategorie seniorů a U21, bude vždy
zasílán před daným měsícem včetně změn. V druhé polovině roku (léto 2022) bude aktualizován plán pro přípravu
dalšího období, včetně řazení do výběrů reprezentace dle aktuálních výsledků a trénovanosti

VÝBĚRY REPREZENTACE
Širší výběr B
Širší výběr A
Úzký výběr B
Úzký výběr A

medailisté z MČR (+ výběr RR)
závodníci, kteří se v roce 2021 aktivně zapojili do akcí a soutěží vypsaných RR
závodníci zařazení do nominace na ME,MS,PL,YL, bez medailových pozic v dané kategorii
medailisté z ME,MS,PL,YL, + závodníci umístění v žebříčku do 32 místa pro PL

AKTUALIZACE ÚDAJŮ REPREZENTANTA
https://forms.gle/5rDNrA9D9JGZzo4U6 PROSÍME O VYPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

SOUTĚŽE
Premiere league
povinné pro draft A senioři (U21), kteří se mohou akce zúčastnit dle žebříčku WKF (prioritní akce)
•
•
•
•
•

18.-20.2.
11.-13.3.
15.-17.4.
2.- 4.9.
7.-9.10.

Spojené Arabské Emiráty
Maroko
Portugalsko
Azerbajdžán
Rusko

Serie A
povinné pro všechny seniory a U21 v úzkém výběru s možnosti účasti dle žebříčku WKF
•
•
•

28.-30.1.
Španělsko
1.-3.4.
Rakousko
Soutěže v Egypt a Čína budou upřesněny dle plánovaných akcí (soustředění) a postupu jednotlivých
reprezentantů v žebříčku WKF v první polovině roku . V současné době jsou zahrnuty vzhledem k nákladnosti
mimo plán reprezentace a dle vlastního uvážení reprezentanta.

•
Kontrolní turnaje
povinné pro úzký výběr B (senioři), úzký výběr A,B U21 a širší výběr A. Úzký výběr A senioři nemají tyto turnaje jako
povinné a je na jejich zvážení zda se akcí zúčastní.
•
•
•
•

25.-27.3.
28.-29.5.
17.-18.9.
1.-2.10.

GP Slovensko (SVK)
Eurocup ( AUT)
Budapešť open (HUN)
Polish open (POL)

Turnaje U21
v případě k zařazení těchto soutěží v rámci konání turnaje Youth league budou pro kategorii U21 povinné
•
•

Červenec Chorvatsko (datum cca 30.6.-1.7.)
Prosinec Itálie (datum cca 7.-8.12)

[Sem zadejte text.]

SOUSTŘEDĚNÍ, KEMPY A TRÉNINKY

Mezinárodní kempy nebo soustředění v ČR s mezinárodním instruktorem
Ppovinné pro úzký výběr reprezentace senioři a U21. Může dojít k posunu akce dle požadavků organizátora.
•
•
•
•

15.-16.1.
České Budějovice (Raul Cuerva Mora ESP) -klubová akce za podpory reprezentace
9.-14.6.
přípravný kemp před ME České Budějovice (v současné době se domlouvá účast
reprezentantů AZE)
5.-9.9.
kemp Azerbajdžán (Baku) – termín bude upřesněn v létě
22.-24.7.
mezinárodní kemp Rakousko (Neuhofen) – navazuje ihned na národní kemp Orlík

Národní soustředění
Povinné pro všechny členy úzkého výběru a širší výběr A
•

16.-22.7.

Národní kemp Orlík

Víkendové soustředění
počet dnů bude upřesněn měsíc před konáním akce – povinné pro pozvané závodníky
•
•
•

19.-(20.3.)
22.-24.4.
24.-25.9

Liberec
České Budějovice (teambuilding)- nominovaní a náhradníci pro ME seniorů
Liberec /České Budějovice

Společné tréninky
středa příprava ME seniorů 18.30-20.00
povinné pro seniory a U21 úzký výběr + pozvané juniory úzkého výběru a seniory širšího výběru
Praha
Liberec

19.1. / 9.2. / 3.3. / 9.3. / 30.3./ 6.4. / 13.4./ 27.4./
2.2. / 23.2. / 4.5./

Za úsek seniorů a U21
Petra Piskačová (předseda RR)

[Sem zadejte text.]

