
KR ČSKe, Na Rozcestí 4, 190 00 Praha 9 
 Kontakt: Mgr.Josef Rajchert, Ve Smyčce 7, 400 11 Ústí nad Labem, 602 421 764, 
josef.rajchert@kzcr.eu 
          

        ŠKOLENÍ A  ZKOUŠKY ROZHODČÍCH ČSKe 2012 
      (Komise rozhodčích Českého svazu karate) 

Školení je povinné pro všechny rozhodčí ČSKe (vyjma držitelů platných licencí WKF, EKF, RA). 
Rozhodčí zúčastňující se školení na vyšší kvalifikace a noví rozhodčí provádějí praxi na soutěži 
zdarma). 
  
Termín:               Sobota /neděle 17. - 18. 3. 2012  
 
Místo školení:    -  Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  
          Sociální péče 3316/12,401 13 Ústí nad Labem  
          Pavilon „B“ 5. patro 
         -Do-Jo SKR SPORT UNION, ZŠ Rabasova, Dobětice  
         -Sportovní hala T MOBILE Ústí n. L. Dobětice, za Lidlem    
Čas:                    Sraz účastníků v sobotu ve 13,30 v učebně CVDV Masarykova  

nemocnice, (registrace – platný Průkaz karate), 
První část: 14,00 -16,00 teoretická část – výklad Pravidel, testy kata a 
kumite. 
Druhá část: v 17,00-19,00 - praxe kata pro všechny držitele licencí kata a 
nové adepty. Praktické cvičení kata v Do-jo , s výkladem rozhodčího jedné 
(vlastní vybrané) Shitei kata, focení pro web, 
19,00 vyhlášení výsledků licencí kata, předání Licence kata. 
Třetí část: sraz v neděli v 9,30 - praxe kumite na ligové soutěži. Po 
ukončení soutěže vyhlášení výsledků licencí kumite, předání Licence. 
Úhrada za Licence na následující období, do doby jednoho týdne od 
obdržení, na konto ČSKe se jménem vkladatele. Rozhodčí zašle oznámení o 
provedení úhrady KR. 
Vysvětlení: Držitel licence kata (vyjma licence WKF, EKF, SA) se zúčastňuje 
teorie, testů i praxe. Držitel licence na kumite (vyjma licence WKF, EKF 
,RA)  se zúčastňuje teorie a testů pro kumite , pro zvýšení licence i praxe. 

                            
Přihlášky na školení:  emailem: referee@czechkarate.cz ,informace: 602 421 764   
Poplatek:             300,-Kč   
Lektoři:               Mgr. Josef Rajchert, Jaromír Musil, Jaroslav Nekola 
Poznámka:          Každý účastník školení bude mít sebou psací potřeby,aktuální  

      Pravidla karate, ústroj rozhodčích na teoretickou část,karate-gi      
                         na část praktickou kata + platný Průkaz karate(známka  2012,                 
                         lékařská prohlídka prohlídka). 
 

           
                                                                                                                                
      Mgr.Josef Rajchert  
       za KR ČSKe 


