Český Svaz karate JKA – Komise rozhodčích
Zpráva ze školení rozhodčích Gasshuku 2021
datum konání:
místo konání:
počet účastníků:

3. a 4.7.2021
dojo Prachatického klubu Tsunami
25

Dobrý den,
zasílám Vám zprávu ze školení rozhodčích, které proběhlo v rámci akce Gasshuku – kata
camp 2021.

Průběh školení
Školení proběhlo ve dvou blocích ve dnech 3 a 4.července 2021.
První blok, který proběhl 3.července, byl zaměřený na detailní rozbor soutěžního řádu a dále
pak na rozbor pravidel v návaznosti na pravidla JKA WF. Školení proběhlo v dojo
Prachatického klubu Tsunami pod vedením komise rozhodčích, jmenovitě pod vedením
Davida Havlíka a Steena Carlssona a dále pak za účasti rozhodčích s mezinárodní licencí,
hlavně Jany Konečné. Jana Konečná byla požádána jako spolupracovník a administrátor při
konzultacích ohledně soutěžního řádu v návaznosti na pravidla JKA WF.
První blok byl uzavřen praktickým nácvikem a kontrolou signalizace jak rohového, tak i
hlavního rozhodčího.
Druhý blok, který se konal dne 4.července začal písemnými testy nových uchazečů a
uchazečů o navýšení dosavadní licence.
Udělení licence JKA ČR – H
Filip Konečný, Šimon Lev
Udělení licence JKA ČR – G
Veronika Hrůzová
Udělení licence JKA ČR – F
Tomáš Froněk, David Macek
Všichni uchazeči o udělení licencí písemné testy absolvovali úspěšně.
Dále blok pokračoval praktickým nácvikem signalizace rozhodčích. Po skončení praktické
signalizace proběhly zápasy v kata i kumite, o které se postarali závodníci z řad talentované
mládeže i reprezentace ČR JKA pod koordinací Jany Konečné. Vedením těchto zápasů byli
pověřeni přítomní rozhodčí s národní licencí JKA ČR – F a E pod dohledem rozhodčích s
mezinárodní licencí. Jako rohoví rozhodčí byli nasazeni jak noví uchazeči, tak i rozhodčí s nižší
licencí, tzn. s licencemi G a H. Tento blok praktického rozhodování trval téměř dvě hodiny,
kdy si všichni přítomní prakticky vyzkoušeli rozhodování či vedení několika zapasů jak
kumite, tak i kata.

Celý blok, stejně jako celé školení bylo zakončeno vyhlášením výsledků písemných testů a
dále shrnutím a vyhodnocením celého školení rozhodčích.

Vyhodnocení školení
Celé školení proběhlo pod vedením komise rozhodčích ve spolupráci s vedením
reprezentace, které zajistilo závodníky pro praktické zápasy a jejich rozhodování. Z mého
pohledu, celé školení proběhlo v souladu s pravidly JKA WF a to bez jakýchkoli excesů.
Připomínky z řad přítomných byly věcné, diskuse byla řízena tak, aby každý měl prostor k
vyjádření svého názoru. Diskuse byla věcná a neodchylovala se od tématu školení. I přesto,
že byl dán prostor pro otázky a odpovědi na dané téma, diskuse nikdy nesklouzla mimo dané
téma.
Veškeré připomínky či doplnění, které byly v jakémkoli rozporu s pravidly či soutěžním
řádem, byly zaznamenány k dalšímu projednání administrátorem, a to Janou Konečnou.
Po obsahové i tematické stránce, stejně jako po stránce účasti a přínosu jednotlivých
účastníků školení, hodnotím školení jako velmi dobré a přínosné.
Všem přítomným děkuji za účast a za jejich věcné připomínky.
Věříme, že i pro Vás bylo školení přínosem a že Vás to opět posune dál ve vaší rozhodcovské
“kariéře”.

Vyhotovil a za správnost ručí
Havlík David
tajemník komise rozhodčích

