Úvod

Tréninky karate: Gymnázium Františka Křížka , Sokolovská 54 Plzeň
Úterý 18,00 - 19,30
čtvrtek 18,00 - 19,30
Trenéři : Blanka Pytlíková 8.dan karate , TŠ FTVS
Jan Pytík 9.dan karate , 2.dan judo , TŠ FTVS
tel : +420603410913 , e mail: budo48@gmail.com
Tréninky Iaido , džodo: www.budo-plzen.cz
Trenér : Jiří Leligdon 4.dan karate , 4.dan IAI -do , TŠ FTVS
tel : +420603256224 , e mail: leligdon@volny.cz
Trénink volejbal: Gymnázium Františka Křížka , Sokolovská 54 Plzeň
pondělí 20,00 - 21.00 --------------------------------------- M ČR v Ostravě pro rok 2015 kumite
ml. žáci - 35 kg
1. Ruža Kryštof
blahopře
jeme !!!
----------------------------------------

Český svaz karate,

Komise rozhodčích

Mgr. Josef Rajchert, Mgr. Jakub Tesárek, Jaroslav Nekola

Výzva rozhodčím ČSKe
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Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si reagovat na množící se podněty (stížnosti) na práci rozhodcovského sboru a to hned
po několika soutěžích(Generali Cup, Northbohemia, i částečně NP Praha a NP Jablonec
n.N.)

Na uvedených soutěžích, které byly vedeny pod aplikací nových pravidel rozhodování WKF, se
kupila řada podobných chyb.

Především, a to je vážné, to byla velmi početná řada zranění. Od drobných poranění, po
fraktury či otřesy mozku. Tato situace je více než alarmující a je třeba podniknout kroky k jejím
zamezení.

V minulosti, pohledem cca od tří let zpět, se nám podařilo udržet řadu soutěží „s čistým štítem“
a ojedinělými úrazy. To se nyní bohužel mění.

Jistě určitou míru odpovědnosti, na této skutečnosti, nese změna pravidel a to tzn.práce
centrálního rozhodčího, který svým způsobem ovlivńuje vedení a kvalitu zápasu Ta ještě nebyla
řadou kolegů řádně vstřebána. Jsou pod tlakem zásadní odpovědnosti, kterou ještě před časem
neměli(změna v gestikulaci a vyhodnocení C I a C II soudci).
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Do role rozhodčího, s touto funkcí, tedy nemůže a nesmí být nasazen nerozhodný, nezkušený
rozhodčí, nemající zápasový přehled a přirozenou autoritu, vycházející z jeho znalostí a praxe.

Toto si musí uvědomit zejména KZP, který nasazuje uvedené rozhodčí a je následně plně
zodpovědný za vedení všech zápasů a jejich výsledek – následky!(a také za renomé českých
soutěží.....)

Dalším faktorem je slabá citlivost soudců/rozhodčích pro zápas. Chybí nám přesné rozlišení
technik, splňující kriteria pro bodování(jsou to i techniky s předepsanou možnou vzdáleností od
zásahové plochy). Závodníci pak přidají na síle úderů a kontakt je na světě.

Zde jde, ruku v ruce, i chybné vyhodnocení prvotních kontaktů z kategorie C I. v úvodních
sekundách.

Nezkušený rozhodčí, ale i v řadě případů, i léty znavený „starý pes“, v úvodních sekundách
zápasu zaváhá s ustálením souboje závodníků, napomínáním. Tolerované první
kontakty(nejde jen o kategorie žactva nebo dorostu, ale i juniorů a seniorů) vedou k postupně
nepřehlednému zápasu, kdyho již rozhodčí nezvládá.

Úvodní usměrnění vedení zápasů, včasným varováním za nesprávné, nebezpečné nebo
zraňující techniky, dokáže udržet následující průběh zápasu bez zranění.
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Vzhledem k tomu, že nejsem přítomen na všech soutěžích ČSKe a ostatních, kde se vyskytuje
v plném nasazení náš rozhodcovský sbor, dovoluji si apelovat na rozhodčí ve funkcích hl.
rozhodčích a KZP, aby nepřehlíželi tyto nedostatky, stavěli do zápasiště jen zkušené rozhodčí,
kteří dokáží vést správně zápas a stát za svými rozhodnutími. Tak aby byly vždy v souladu s
pravidly.

Regionální rozhodčí a soudci , kteří nám vzhledem k nedostatku rozhodčích, pomáhají na
soutěžích vyšší úrovně, musí sbírat své zkušenosti na „centru“ na svých reg. soutěžích.

Závěrem mi dovolte ješte jednu poznámku z oblasti kata. Byli jsme, jako členové KR ČSKe/ i
lektoři, osobně fyzicky přítomni na několika posledních akcích – seminářích TMK zaměřených
na kata.

Podle směrnice jsme tam měli potkávat i rozhodčí, kteří chtějí rozhodovat kata s příslušnými
licencemi. Bylo vás žalostně málo a máte jen několik možných akcích, kde tyto povinné praxe
ještě můžete absolvovat. U zkoušek a udělování licencí bude tato praxe kontrolována.

ČSKe připravujeme kroky, které zamezí rozhodování nelicencovaných rozhodčích na soutěžích
v ČR. I to je praktický krok k omezení zranění na uvedených soutěžích.

Posledními slovy chceme poděkovat těm rozhodčím, kteří vykonávají svou činnost stále jako
poslání, bez ohledu na finanční ohodnocení a jde jim zejména o správné rozhodnutí a zdraví
závodníků.
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V Praze dne 18.11.2015

za Komisi rozhodčích Čske

Mgr. Josef Rajchert, předseda

TO ALL WKF NF’s, THE WKF-EC AND WKF COMMISSIONS DIRECTORS KARATE
PROPOSED BY TOKYO 2020
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Dear President,

It is with great pleasure that I inform you that the Organising Committee of the Tokyo 2020
Olympic Games (TOCOG) has proposed to the IOC Karate as an additional sport for these
Olympic Games. The proposal includes the individual KATA categories (male and female) and
the individual KUMITE categories (3 male categories and 3 female categories).

On a day like this, we can finally share our joy and satisfaction for the work performed during so
many years and the achievement of this objective longed for.

Congratulations to everyone.

Antonio Espinós

WKF President
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Kyusho Karate seminář s mistrem Paulem Bowmanem, 9 DAN
Tělocvična TJ Sokol Nymburk, Tyršova ulice 174/6, Nymburk 288 02
Cena: 1 100 Kč/osoba
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