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Vyhláška Rady reprezentace
o stanovení nominačních kritérii pro sportovní sezónu

Předseda rady reprezentace vyhlašuje na základě stanov Českého svazu karate, z.s. a soutěžního řádu Českého svazu
karate, z.s. tuto vyhlášku o stanovení nominačních kritérií pro sportovní sezónu.

Článek 1

Cíl úpravy

1. Tento předpis upravuje nominační kritéria pro výběr členů širší reprezentace a pro přípravu na soutěže
Mistrovství Evropy a Mistrovství světa, ve všech uznaných reprezentačních kategoriích a disciplínách.
2. Rada

reprezentace

podle

tohoto

předpisu

postupuje

pro

zefektivnění

přípravy

a

zvýšení

konkurenceschopnosti členů Českého svazu karate z.s. na soutěžích Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Článek 2

Pojmy

1.

Pro účely tohoto předpisu se:

a)

mistrovskou soutěží rozumí Mistrovství světa seniorů, Mistrovství Evropy seniorů, Mistrovství světa
mládeže a Mistrovství Evropy mládeže, popřípadě jakákoliv soutěž postavená mezinárodní federací na
roveň těchto soutěží.

b)

věkovou kategorií dorostenců se rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovená zvláštním předpisem1.

c)

věkovou kategorií juniorů rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovená zvláštním předpisem.

d)

věkovou kategorií seniorů a U21 se rozumí věková kategorie pro tyto účely stanovená zvláštním předpisem.

e)

turnajem rozumí soutěž pořádaná dle zvláštního předpisu2 anebo obdobného předpisu v zahraničí.

f)

sledovanou skupinou závodníků rozumí skupina členů Českého svazu karate, kteří se zúčastnili alespoň 50 %
akcí vypsaných RR pro daný rok (soustředění a soutěže)

g)

širším výběrem reprezentace rozumí skupina členů Českého svazu karate, kteří jsou členy sledované skupiny
závodníků a zároveň splnili zásady pro zařazení do širšího výběru reprezentace podle tohoto předpisu.

h)

užším výběrem reprezentace rozumí skupina členů Českého svazu karate, kteří jsou členy sledované skupiny

3

závodníků a zároveň splnili zásady pro zařazení do užšího výběru reprezentace podle tohoto předpisu. a na

1
2

Soutěžní řád Českého svazu karate z.s.
Soutěž pořádaná dle platného soutěžního řádu Českého svazu karate z.s.
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základě vzorce a zásad zařazení do užšího výběru reprezentace obsažených v tomto předpisu byli vybráni
rozhodnutím předsedy rady reprezentace k možnému reprezentování na nejbližší mistrovské soutěži.
i)

sledovaným obdobím rozumí doba ode dne následujícího po skončení mistrovské soutěže příslušné věkové
kategorie do dne předcházejícího dni zahájení mistrovské soutěže stejné věkové kategorie.

Článek 3

1.

Zásady pro řazení reprezentantů do širšího výběru reprezentace

Rada reprezentace pro zařazení členů Českého svazu karate z.s. do širšího výběru „B“ reprezentace seniorů,
U21, juniorů a dorostu vychází z medailového umístění závodníků na mistrovství ČR. Případně může dojít k
zařazení závodníka jako divokou kartu RR na podkladě výsledků na mezinárodních turnajích předešlého,
nebo probíhajícího roku a konkurenceschopnosti tohoto závodníka vzhledem k mistrovským soutěžím

2.

Člen širšího výběru „A“ reprezentace je povinen se účastnit alespoň 50 % turnajů a akcí vypsaných RR pro
aktuální rok, přičemž sankcí za nesplnění tohoto ustanovení je vyřazení z širšího výběru reprezentace.

Článek 4

1.

Zásady pro řazení reprezentantů do užšího výběru reprezentace

Rada reprezentace vede pro účely řazení reprezentantů do užšího výběru jejich výsledky na mezinárodním
soutěžním poli dle soutěží vypsaných RR pro dané období a dále pak evidenci docházky na akcích státní
reprezentace a tréninkových deníků vedených reprezentantem dle požadavků RR

2.

Členem užšího výběru „B“ reprezentace se stane na základě rozhodnutí předsedy Rady reprezentace,
reprezentant, který se v předešlém období nebo v aktuální soutěžním období umístil na medailové pozici
na alespoň jednom z mezinárodních turnajů vedených v kalendáři reprezentace, a určených RR jako
přípravné turnaje nebo je číslem jedna pro nominaci na ME, MS v dané kategorii.

3.

Členem užšího výběru „A“ reprezentace se reprezentant stane na základě rozhodnutí Rady reprezentace,
dle aktuální výkonnosti a umístění na medailové pozici na mistrovských soutěžích (Mistrovství Evropy
mládeže, Mistrovství světa mládeže, Mistrovství Evropy seniorů, Mistrovství světa seniorů, Premier league,
Serie A a Youth league nebo se opakovaně umístil na 5. místech.)
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Článek 5

1.

Přehled turnajů s povinnou účastí pro členy širší reprezentace

Povinné turnaje pro všechny kategorie reprezentace:

NOMINAČNÍ KRITÉRIA REPREZENTACE ČSKE | ČESKÝ SVAZ KARATE

a)

Řídí se dle platného dokumentu nominační turnaje, který je zveřejněn RR nejpozději 15 dní před
soutěžní sezónou pro ME, MEJ a MS

2.

Člen širšího výběru reprezentace ve všech kategoriích je povinen se účastnit alespoň 50 % akcí, které jsou
uveřejněny dokumentu akcí a MČR.

3.

4.

Sledované období pro jednotlivé soutěže:
a) MEJ

zpravidla od posledního MEJ k následujícímu MEJ

b) ME

zpravidla od posledního ME k následujícímu ME

c) MS

zpravidla od posledního MS(MSJ) k následujícímu MS(MSJ) dané kategorie

Rada reprezentace může na základě žádosti prominout nesplnění povinnosti podle odst. 2 článku 3 a článku
5 tohoto předpisu na základě písemné žádosti člena reprezentace, která bude mimo jiné obsahovat
označení, jaké objektivní okolnosti jej vedly k neúčasti na turnaji a důkazy, o které opírá svá tvrzení.
Rozhodnutí podle věty první tohoto odstavce lze učinit pouze pokud budou prokázány objektivní okolnosti,
na základě, kterých nebylo lze spravedlivě požadovat od člena reprezentace jeho účast na soutěži, pokud
tyto skutečnosti vznikly bez zavinění člena reprezentace.

Článek 6

1.

Ranking ČSKe – Bodové ohodnocení v rámci pořadí

Rada reprezentace bude vést ranking ČSKe pouze pro úzký výběr reprezentace A a B.
a) Bodové ohodnocení soutěží
1.

9. místo

10

2.

7. místo

20

3.

5. místo

30

4.

3. místo

60

5.

2. místo

80

6.

1. místo

100

b) Koeficientem soutěže
koeficient
5

1.

ME (EKF), MS (WKF), K1 Premiere league (WKF)

2.

K1 Serie A, K1 Youth league

3

3.

Mezinárodní turnaje ve sledování RR ČSKe

2

4.

Mistrovství ČR

1

5

Výsledný počet získaných bodů dle umístění je součet všech bodů násoben koeficientem soutěže.
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2. Veškeré doplňující ustanovení Rankingu reprezentace se řídí zvláštním dokumentem „Ranking
reprezentace ČSKe“, který je uveřejněn na stránkách svazu. Databáze Rankingu bude veřejně
zpřístupněna na stránkách https://vysledky.czechkarate.cz

Článek 7

Účast na výpravě reprezentace na mistrovskou soutěž

1. Na základě pokynů ekonoma Českého svazu karate z.s. stanoví Rada reprezentace, na základě rozpočtu pro
určenou závodní sezónu, počet členů výpravy na mistrovskou soutěž. Výprava se bude skládat z členů
výpravy plně hrazených (Draft „A“) - členové úzkého výběru reprezentace „A“, z členů výpravy, kterým bude
přispěno (Draft „B“) - členové úzkého výběru reprezentace „B“ a samoplátců (Draft „C“) - závodníci úzkého
výběru „B“.
2. Rada reprezentace na základě vzorců a zásad stanovených výše v tomto předpisu a na základě předpisu o
financování a obsazování výprav reprezentace vybere členy užšího výběru, kteří obsadí místa členů výpravy.

Článek 8

1.

Členství v širším a užším výběru

Členství v širším výběru reprezentace vzniká přímo z tohoto předpisu. Předseda Rady reprezentace může
na základě svého uvážení doplnit širší reprezentaci o člena sledované skupiny, který nedosáhl
předepsaného na místo v širším výběru reprezentace z důvodů nikoliv na jeho straně, např. Nezaviněného
zranění anebo jiné nezaviněné skutečnosti.

2.

Členství v užším výběru reprezentace vzniká na základě rozhodnutí Rady reprezentace, které bude řádně
vyhlášeno. Proti rozhodnutí Rady reprezentace se může člen širší reprezentace odvolat k předsedovi Rady
reprezentace ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění rozhodnutí na webové prezentaci Českého svazu karate z.s.
Proti rozhodnutí o odvolání předsedy Rady reprezentace je možné se odvolat k prezidiu Českého svazu
karate z.s. ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí předsedy Rady reprezentace členu širší reprezentace,
který se odvolal.

3.

Členství v užším a širším výběru reprezentace zaniká dnem skončení sledovaného období, na které byl člen
reprezentace vybrán.

4.

Členství v užším anebo širším výběru reprezentace lze člena zbavit pouze na základě pravomocného

6

rozhodnutí disciplinární komise Českého svazu karate z.s., učiněného na základě platného disciplinárního
řádu.
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Článek 9
1.

Závěrečné ustanovení a platnost dokumentu

Veškerá usnesení Rady reprezentace ČSKe nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na webových
stránkách ČSKe, nebo odesláním elektronickou poštou na adresy členů ČSKe.

2.

Pro účely této směrnice a norem souvisejících s jejím prováděním je písemná forma zachována i v případě,
je-li daný dokument odeslán na elektronickou adresu člena reprezentace vedenou v seznamu
reprezentace ČR.

3.

PR ČSKe má právo povolovat výjimky z ustanovení obsažených v této směrnici, je-li to v daném případě
vhodné pro činnost Reprezentace ČSKe a činnost ČSKe.

4.

Tento dokument byl schválen prezidiem ČSKe dne 20.02.2022, ruší předešlá nominační kritéria a stává se
planým ode dne jeho vyhlášení a zveřejnění na webové prezentaci Českého svazu karate z.s.

________________________________
President ČSKe
Ing. Jiří Boček, MBA
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