J K A KARATE Česká republika
Nad Kapličkou 3378/17, 100 00, Praha 10
David Havlík, tajemník komise rozhodčích
mobil: 604 937 050, email: davidhavlik70.dh@gmail.com

V Prachaticích 15. 1. 2016

Věc: Zpráva ze školení instruktorů, rozhodčích, trenérů a ZK komisařů JKA ČR leden
2016 - komise rozhodčích
Ve dnech 8. - 10.1. 2016 proběhlo každoroční školení JKA ČR. Tentokráte se
konalo v dojo Prachatice. Školení bylo zaměřeno zejména na rozhodčí s důrazem na
nácvik základní techniky kihon a jeho aplikace jak v kata, tak i kumite.
Letošního školení se zúčastnil rekordní počet karate ka - 63. Rekordní nebyl jen počet
účastníků, ale i počet nových zájemců o udělení licence rozhodčího - 17 uchazečů. 3
uchazeči si navyšovali stávající licence. Celé školení mělo výbornou úroveň a to jak po
stránce metodické, tak i po stránce praktické. Vše bylo podtrženo pěknou atmosférou.
Školení bylo rozděleno do třech dní. Pátek byl zaměřen na technickou část
nácviku kihon, metodika nácviku a principy karate, včetně 3 základních elementů kata.
V sobotu byl trénink zprvu věnován teorii trénování a metodice, především rozvoji
rychlosti a výbušnosti v rámci tréninku kihon. Odpoledne bylo věnováno tréninku kumite
a praktické části rozhodování kata a kumite.
Sobotní večer byl zakončen společnou večeří a posezením v místní restauraci Almara.
Neděle byla věnována písemným a praktickým testům u žadatelů o nové licence
rozhodčích, zkušebních komisařů a instruktorů.
Celé školení bylo ukončeno vyhlášením výsledků a poděkováním všem, kteří se
na školení dostavili.
Trochu smutné bylo že školení, které bylo koncipováno hlavně pro rozhodčí, se
nezúčastnil větší počet zkušených rozhodčích. Byly vidět jen staré dobré tváře ze stran
zkušených rozhodčích.
Hodnocení udělování licencí rozhodčích:
Noví žadatelé o udělení licence rozhodčího
Žadatelé o navýšení licence rozhodčího
Zkoušky složilo
Zkoušky nesložilo

17 uchazečů
3 uchazeči
13 uchazečů
7 uchazečů

Všem, kteří zkoušky nesložili, byl stanoven náhradní termín opravných zkoušek v době
semináře Hidea Ochiho v Praze

David Havlík,
tajemník komise rozhodčích
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