SK KARATE – SHOTOKAN LIBEREC z.s.
Borový vrch 310, Liberec
www.skkarate-liberec.cz
karateadmin@volny.cz

8.10.2020

Určeno pro:
Závodníky reprezentace a talentovaná mládež U14,U16

DŮLEŽITÉ INFORMACE ZE STRANY VEDENÍ SK
Z důvodu současné situace,
ce, dochází ke změnám konání akce státní reprezentace. Všechny aktuality
týkající se reprezentantů jsou na webu ČSKe a emailech reprezentace. Taktéž dokumenty pro TM jsou
vždy primárně na webu ČSKe, následně je uveřejňuje SK. Sledujte tedy nejenom stránky SK, ale
v současném nouzovém stavu i stránky ČSKe
ČSKe, aby jste mohli být flexibilní, a co nejdříve informováni
vzhledem ke změnám, které jsou nepředvídatelné , ve větším časovém předstihu.
Důležité:




Přihlásit se nebo
ebo omluvit na mail SK pro soustředění do 8.10
Přihlásit a potvrdit nominaci na Youth league reprezentace (Moje výsledky)
Přihlásit a potvrdit nominaci na Youth league TM nominace SK do 9.10
Chtěli bychom upozornit, že není možné podávat informace s větším časovým předstihem, vzhledem k současné
situaci, která se mění každým dnem. Dále pak je nutné z vaší strany sledovat stránky SK,ČSKe a maily.

1. SOUSTŘEDĚNÍ STÁTNÍ REPREZENTACE
V současné době bylo celorepublikové soustředění státní reprezentace a TM rozděleno
na tři skupiny (Liberec,ČB,Brno)
Termín akce
Lektoři
Místo konání

10.-12.10.2020
12.10.2020 (sobota – pondělí ) - kumite
9.-11.10.2020
11.10.2020 (pátek – neděle) - kata
A.Gogita , Petra Piskačová - kumite
Miroslava Va
Vašeková - kata On- line + Drobeček J.
SC Na Pískovně 651
651, Liberec 14, (budova Medea Therapy)

Harmonogram kata
Pátek
17.00-18.30 Vašeková On - line
Sobota
9.00-11.00 Drobeček / 15.00-16.30 Shotokan Vašeková On - line
Neděle
9.00-10.30 Vašeková On line

Harmonogram kumite:
sobota :
reprezentace : 11.00
11.00-12.30 Piskačová / 17.00-18.30 Piskačová
Neděle

Pondělí

reprezentace
TM U14
reprezentace

11.00-12.30 Gogita / 17.00-18.30 Gogita
13.00 – 15.00 všichni žáci spadající pod TM U14,
8.00
8.00-9.30 Gogita
11.00
11.00-12.30 kondiční trénink / Piskačová
17
17.00-18.30 Gogita

Seznam:
Kata pá-ne dle rozpisu
Vacek, Biriucová , Nevrkla D.,
Kumite 1 - reprezentace:: tréninky ssobota -pondělí dle harmonogramu
Malý Matyáš, Kolář Daniel, Štěpánová Vendula, Muzikářová Klára, Horňák Filip,
Kumite 2- pouze neděle – pondělí
Neděle s reprezentací :
Neděle s TM 13.00-15.00

Kittner,
Havlíček, Jízdný, Harvilko

Pondělí dle rozpisu reprezentace,, bez kondičního tréninku
Kumite 3: pouze neděle 13.00-15.00
15.00
Tréninky TM: Nevrkla F., Faltus, Bílá,

Potvrzení účasti na mail karateadmin
karateadmin@volny.cz do pátku (netýká se již
přihlášených reprezentantů)
reprezentantů). Omluvenky do školy na požádání vystavíme

2.

VENICE CUP YOUTH LEAGUE – Jesolo Itálie 3.-6.12.2020

Vzhledem k tomu, že světová federace WKF v současné době vydala propozice na turnaj
youth league v prosinci, který je letos jediným turnajem, který by se měl konat, budeme se
akce dle možností účastnit.
Vzhledem k tomu, že jsou omezené počty, je nutná registrace obratem. Startovné se bude
platit ihned při registraci a tudíž s tímto počítejte. Případné změny ze strany RR,SK, nebo
organizátora se vždy dozvíte po jejich vydání.
skupina reprezentace : všichni v nominaci na email zaslaný RR potvrzení do 8.10 (moje
výsledky dokument bude součást přílohy)
Skupina SK: nominace
kata
Biriucová
kumite
Harvilko, Jízdný,Kittner,
V případě zájmu kontaktujte vedení SK na mail karateadmin@volny.cz do pátku 9.10.
výjezd bude pořádán klubem ve spolupráci s reprezentací ČR.

Za SK
Petra Piskačová (hl.trenér a předseda RR ČR )

