J K A KARATE Česká republika
Mgr. Jana Konečná
Asistentka trenéra reprezentace JKA ČR
Borová 1509, 250 82 Úvaly
mobil: 724 044 626, email: konecnajana@email.cz

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY REPREZENTACE
7. 11. 2015 Kadaň
Zapsala: Jana Konečná
Zúčastněni: Richard Růžička, Jana Konečná, Eva Buzková, Zbyšek Petržílek, Robert
Vitmajer, Vladimír Limburský
1) Systémové rozřazení talentované mládeže JKA ČR
Rada reprezentace se rozhodla ke zkvalitnění práce s mládeží. Na základě tohoto
rozhodnutí bude talentovaná mládež rozdělena do dvou skupin:
a) širší výběr talentované mládeže – mládež do 17 let, která v roce 2015 byla
úspěšná na národních soutěžích,
b) užší výběr talentované mládeže – mládež do 17 let, která dlouhodobě
podává výsledky a její výkonnost a přístup k tréninku směřuje výhledově
k zařazení do reprezentace kadetů JKA ČR.
Návrh rozřazení TM předloží Jana Konečná s Vladimírem Limburským do 20.
12. 2015 radě reprezentace. Rada reprezentace se vyjádří k návrhu do
lednového školení instruktorů. Na tomto školení rada reprezentace schválí
systémové rozřazení.
Vedoucí dojo mohou podat do širšího výběru TM návrhy na zařazení svých
žáků.
2) Soustředění talentované mládeže
a) termíny – budou upřesněny po schválení kalendáře JKA ČR výkonným
výborem
b) plánovaná 3 soustředění – lednové, březnové a květnové (před evropským
šampionátem)
c) místa soustředění – Neratovice.
Richard Růžička bude informovat Zbyška Petržílka o termínech soustředění.
Zbyšek Petržílek zajistí tělocvičny pro trénink.
d) systém soustředění
dopoledne 1,5 hodiny trénink širšího výběru TM
dopoledne 1 hodina trénink užšího výběru TM
odpoledne 1,5 hodiny tréninku užšího výběru TM
květnové soustředění – pouze pro nominované závodníky
e) na soustředění jsou zváni vedoucí dojo a oddíloví trenéři
f) soustředění bude bez účastni rodičů
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3) Nominace na evropský turnaj mládeže

a) Nominováni budou pouze závodníci, kteří mají šanci uspět na samotném
turnaji nebo na následujících.
b) Návrh nominace na evropský turnaj mládeže předloží Jana Konečná po 1.
kole národního poháru mládeže radě reprezentace a vedoucím dojo. Rada
reprezentace se společně s klubovými zástupci vyjádří k návrhu na
stanovené schůzce (dle podmínek evropského turnaje). Po schválení
nominace bude nominace oficiálně publikována na webových stránkách
svazu a rozeslána na kluby.

4) Kontrolní turnaje reprezentace

a) kontrolní turnaj reprezentace - maďarské gasshuku
Koordinaci a výjezd zajistí Vladimír Limburský
b) kontrolní turnaj reprezentace - německé gasshuku
Koordinaci a výjezd zajistí Zbyšek Petržílek
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