
KR ČSKe  
Bc.Josef Rajchert, Ve Smyčce 7, 40011 Ústí nad Labem, 602 421 764 

          ZKOUŠKY ROZHODČÍCH ČSKe 
                        Kata a kumite 

Termín:   21.-22.2.2009 sobota - neděle 
 
Místo školení: Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, ul.Sociální péče 
   Bloc C , školící CVDV 5.patro 
Čas:   Sraz v sobotu dne 21.2.2009 v 10,00  
   ul.Sociální péče, směr Severní Terasa  pod Shell 
Sobota:  Dopolední program:  
10,00 - 12,00 Výklad  pravidel, testy kata  
12,00 - 14,00 Polední přestávka 
15,00 - 18,00 Odpolední praxe cvičení kata, vyhodnocení 
18,00 - 21,00       Výklad pravidel kumite. Testy (původní verze , bez nových  
   úprav) 
Neděle:   Praxe rozhodčích na  kata i kumite  
  9,00 - 13,00 Praxe rozhodování rozhodčích na kata 
12,00 -  Praxe rozhodčích na kumite na soutěži ÚRP, hala SKP  
   Severní terasa   
    
    
    
Přihlášky:  emailem:  musil@gojuryu.cz 
 
Ubytování :  Koleje UJEP v místě školení , 
   noc/osoba/ do 200,- Kč, kontakt p.Gruzovská nutno   
   včas rezervovat, tel.475282374, nebo     
   gruzovska@rek.ujep.cz.Ostatní ubytování individuálně 
   např.Penzion  Soc.Péče, p.Špačková 477115161.vedle  
   nemocnice! Cca 220,-Kč 
 
Lektoři:  KR ČSKe -Mezinárodní rozhodčí : 
   Bc.Josef Rajchert, Jaroslav Nekola, Jaromír Musil. 
       
Poznámka:  Povinná ústroj dle Pravidel, karate-gi pro kata. Nutný  
   Průkaz karate s platnou prohlídkou a známkou 2008 
   Poplatek  300,-Kč pouze na místě. Pravidla karate. 
   (Nová verze Pravidel v angličtině přílohou pozvánky) 
   V teoretické části budou probrány novinky z mezinárodního 
   školení a vybrané momenty z rozhodování . 
   Dbejte včasného příchodu. Náhradní školení     
   rozhodčích proběhne na včas avizovaném turnaji   
   ČSKe v sezóně 2009/2010. Rozhodčí, kteří se    
   nezúčastní oficiálního školení 21.-22.2.2009 budou   



   do dalšího školení rozhodovat za odměnu v nižší   
   licenci. Cena náhradního školení byla stanovena na 900,-Kč 
   Národního školení jsou osvobozeni mezinárodní rozhodčí s 
   platnou licencí. 
 
   Při vyhlašování udělených Licencí budou na místě vybrány 
   příslušné poplatky za Licence.(ve výši jednoho honoráře za 
   soutěž) 
   Úspěšní noví národní rozhodčí jsou osvobozeni od poplatku 
   za školení.                               
                      
 
       Bc.Josef  Rajchert za KR ČSKe  
 
 
 
 
Český svaz karate  IČO :00540897 
 Na rozcestí 4   Č.ú. :1750206504/0600 
190 00 Praha 9  Tel.+420 284 826 880  
 
 
 
Dovolte mi , abych závěrem pozvánky poděkoval dvěmakolegům  
rozhodčím, kteří se v letošní soutěži již rozloučí z osobních důvodů 
s aktivní činností. 
Pan Jiří Lovecký a pan Ing.Petr Vrbík byli platnými členy našeho 
rozhodcovského týmu po řadu let a za KR ČSKe i sebe jim děkuji 
za odvedenou práci a řadu úspěšně odrozhodovaných soubojů. 
 
 
        Josef Rajchert    
   
 


