
 1 

Český Svaz karate JKA                           

P r a h a  

 

 

Určeno všem oddílům, klubům, trenérům, instruktorům, 

zkušebním komisařům, vedoucím dojo, rozhodčím. 

 

Zpráva z jednání zástupců SCM a vedoucích oddílů 

účastnících se pravidelně soutěže ČNL 
 
datum konání:  22. března 2021/ od 19.00 hodin do 21.00 hodin 

místo konání: On-line MS Teams 
 

Počet účastníků jednání: 16 

 

V návaznosti na meeting z 12.2.2021 a vzhledem k platným nařízením Vlády ČR, 

vyhlášeným v souvislosti s pandemií Covid-19, proběhlo jednání formou on-line. 

 

Programový obsah jednání: 

1) Aktuální situace (posuny termínů a varianty řešení kalendáře JKA ČR) 

2) Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro soutěž Liga týmů 

3) Sportovní centra mládeže SCM a jejich systém práce 

 

Průběh jednání (záznam): 

Úvod  

Přivítání, úvodní informace, stanovení pravidel komunikace v rámci on-line schůzky (hlášení, 

diskusní příspěvky, způsob jednání atd.). Apelace na konstruktivistu příspěvků a jednání. Uvedení, 

že schůzka má informativní charakter a nenahrazuje jednání orgánů JKA ČR. 

 

Add bod 1) - Aktuální situace a plán činnosti (posuny termínů a varianty řešení kalendáře JKA ČR) 

Podání aktuální informace ke Covid.-19 a opatřením, která aktuálně platí. Informace o dalším 

prodloužení „nouzového stavu“ a predikce pro následujících 10 dní (odhad vývoje situace).  

Předpoklad, že odložené MČR JKA 2020 se neuskuteční ani v termínu 20.-21.3.2021. Návrh odložit 

konání na termín 27.-28.3.2021 (bude potvrzeno dle vývoje situace ve všech oblastech). 

NP JKA plánovaný na 13.3.2021 neproběhl. Byl stanoven náhradní varianta pro možnost 

konání v 05 nebo 06/2021. O konání akce bude rozhodnuto dle aktuálního stavu v průběhu 

dubna 2021 a informace bude zveřejněna prostřednictvím internetových stránek jka.cz 

 

Add 2) - Soutěžní řád JKA ČR úpravy pro budoucí období 

Byly projednány varianty na úpravy soutěžního řádu v oblasti soutěží ČNL týmů JKA ČR.Účastníci se 

dohodli na doplnění soutěžního řádu o: 

• Liga dorostenců – napojit tvorbu týmů na SCM (JKA ČR bude  

Odsouhlasena varianta přihlašování a tvorby týmů: Oddíl/klub nebo SCM  

(JKA ČR bude vytvářet podmínky aby SCM budovali týmy SCM cestou stanovení podmínek 

pro SCM a pozitivní motivace) 

• Liga žáků – oddělit kumite ml. a st.žáci od sebe (velké rozdíly), otázka zda přidat v každé 

kategorii člověka = 7 zápasů v jednom utkání (otázka čas a závodníci zda jsou) 

Odsouhlasena varianta oddělit kumite mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně, 

tím bude navýšen počet zápasů o jedno kumite žákyň, celkový počet zápasů pro 

kategorii žáci tedy bude 6 

• Liga seniorů – návrhy na oddělení kategorie ženy a muži nebo jiné varianty na oživení 

soutěže seniorů  

Odsouhlasena varianta zachování stávajícího systému 

(JKA ČR bude vytvářet podmínky aby SCM budovali týmy SCM – viz Liga dorostu) 

• Chrániče pro soutěž Liga– návrhy na zavedení chráničů ESKA/WSKA 

Odsouhlaseno, že soutěž ČNL ve všech věkových kategoriích bude probíhat 

s chrániči ESKA/WSKA schváleného typu bílé barvy. 

Zpracování aktualizace soutěžního řádu bude provedeno v 03/2021. 
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Add 3) - Systém práce SCM 

• Vychází z koncepce práce s TM (dokument zpracovaný Prezidiem JKA, 10/2019) 

• V platnost jsou zavedena nová kriteria zařazování závodníků do SCM a do celorepublikového 

výběru TM (nová kriteria pro zařazování závodníků do SCM, 01/2021) 

Účastníci vzali na vědomí stanovená kriteria. 

• Byla podána informace o systému práce a podpory zřízených SCM  

Informace, že zřízená SCM budou fungovat jako sportovní činnost pro více oddílů, 

pro vybrané závodníky dle kriterií SCM, budou mít zpracovaný plán činnosti na rok, 

který spolu s rozpočtem předloží Prezidiu JKA k odsouhlasení. Tato informace bude 

podkladem pro uzavření smlouvy nebo dohody o spolupráci při zabezpečení 

přípravy v SCM. 

(SCM a jejich vedoucí stanoví způsob jak bude SCM fungovat - jako samostatné komise nebo 

zřízení bude provedeno pod příslušným krajem nebo oddílem) 

• Nově podmínky pro fungování SCM a jejich podpory budou nastaveny s ohledem na 

zvýšení úrovně a aktivity SCM. Kriteria pro přerozdělování prostředků jsou 

nastavena a jako funkční budou zachována (kriteria úspěšnost, práce s mládeží, 

aktivita SCM). 

 

Celý systém práce SCM bude připraven, projednán v orgánech JKA ČR a následně 

zapracován v organizační směrnici do 03/2021. Platnost bude účinná od termínu 

schválení směrnic. 

 
  

               

 
 
 
Praha, 22.03.2021 
Zpracoval: Ing. Richard Růžička 
 
 
 
 


