
 

Směrnice  JKA ČR  číslo  2/2010 

Komise soutěží 
 

Úvod 

 

Komise soutěží JKA ČR je ustanovena na základě platných stanov JKA ČR s cílem zabezpečit 

soutěže JKA ČR dle schváleného kalendáře soutěží. 

 

Struktura 

 

Komise soutěží (dále jen komise) má tuto organizační strukturu:  

-  tajemník komise soutěží 

-  členové komise soutěží (2-5 členů) 

-  členové lékařského úseku 

 

Tajemníka, členy komise a  členy lékařského úseku navrhuje předseda JKA ČR a schvaluje 

výkonný výbor JKA ČR. Činnost komise koordinuje a řídí tajemník komise, který se za svou 

činnost zodpovídá výkonnému výboru JKA ČR.  

 

Úkoly 

 

Tajemník komise   

 

1) na základě pověření Výkonného výboru JKA ČR řídí činnost komise 

2) ukládá úkoly členům komise směřující k zabezpečení jejich činnosti a kontroluje jejich 

plnění 

3) předkládá předsedovi svazu a členovi VV JKA pověřenému pro řízení komise návrhy na 

personální obsazení členů komise 

4) zpracovává návrh soutěžního řádu, jeho změn a doplňků pro soutěžní sezónu 

5) koordinuje ve spolupráci s komisí reprezentace vypracování nominační listiny na 

Mistrovství republiky 

6) ve spolupráci s komisí reprezentace a členem VV pověřeným řízením komise trenérsko 

metodické koordinuje zpracování návrhu sportovního kalendáře na kalendářní rok 

7) schvaluje propozice soutěží řízených svazem JKA ČR 

8) schvaluje pracovníka, který zajišťuje průběh soutěže v odstavci Členové komise, bodě 4). 

9) organizuje výběrové řízení pro pořádání soutěží a vybírá pořadatele pro kalendářní rok a 

předkládá konečný návrh ke schválení Výkonnému výboru JKA ČR  

10) zabezpečuje umístění na www stránkách svazu do 24 hodin po obdržení veškerých 

výsledků: 

1. výsledky postupových a mistrovských soutěží svazu JKA do 3 dnů po konání 

soutěže 

2. průběžnou tabulku pořadí jednotlivců a družstev v průběhu sezóny dle získaných 

bodů do 3 dnů po konání postupových soutěží (národní poháry jednotlivců, liga 

karate), a obdržení výsledků přeborů jednotlivých krajů. 

3. nominační listinu na Mistrovství republiky do 5 dnů po konání posledního kola 

národního poháru. 

4. platný soutěžní řád na soutěžní sezónu do 20 ledna každého roku. 

11) připravuje pro příslušný rok plán činnosti a návrh rozpočtu komise, 

12) v termínu a 30. 11. každého roku podává VV JKA ČR zprávu o činnosti komise. 



 

Členové komise 

 

1) zpracovává a eviduje výsledky soutěží JKA ČR 

2) zpracovává návrh nominační listinu na Mistrovství ČR karate JKA ČR do 4 dnů po konání 

posledního kola národního poháru 

3) průběžně zpracovává žebříček nejúspěšnějších klubů za sportovní sezónu vždy do 2 dnů po 

konání příslušné soutěže 

4) zajišťuje průběh soutěží v těchto bodech:  

       1.  evidence přihlášek do soutěží 

       2.  rozlosování soutěží pomocí počítačového programu 

       3.  tisk soutěžních pavouků 

       4.  vyhotovení výsledkových listin v el. podobě 

       5. předání výsledků jednotlivých soutěží do 2 dnů po ukončení tajemníkovi komise 

zpracovává návrhy na změny v počítačovém programu pro soutěže JKA ČR a připravuje podklady 

pro jejich realizaci 

5) spolupracuje s tvůrcem počítačového programu a informuje o potřebných krocích 

k bezproblémovému chodu programu tajemníka komise.  

 

Členové lékařského úseku 

 

1) zpracovává metodiku sledování úrazů a následných opatření na soutěžích JKA ČR: 

             1.  formulář hlášení o úrazu (dodání formulářů zajistí pořadatel) 

             2.  postup následného zdravotního dozoru u zranění způsobených na soutěžích JKA ČR  

                      vyžadujících lékařské ošetření 

2) zpracovává návrhy na preventivní opatření proti úrazům a zraněním na soutěžích JKA ČR 

3) zabezpečuje realizaci odborných lékařských přednášek na školeních pořádaných Českým 

svazem karate JKA ČR 

 

 

Způsoby a možnosti odvolání 

 

 

Tajemníka, členy komise a členy lékařského úseku odvolává výkonný výbor JKA na návrh 

předsedy JKA ČR.  

 

 

Směrnice byla schválena VV JKA ČR dne  20. 2. 2010 usnesením VV U3-2/2010 

 

Touto směrnicí se ruší s okamžitou platností Směrnice JKA ČR č. 01/2006 schválená VV 9.3. 2006 

usnesením U15-2/206. 

 

Vypracoval: Mgr. Josef Patík 

V Kadani dne 3.1. 2010 

 

 


