
Výběr pořadatelů soutěží JKA ČR v roce 2019 
 
Komise soutěží JKA vyhlašuje výběr pořadatelů níže uvedených soutěží JKA ČR, které se 

budou konat v roce 2019 v předpokládaných uvedených termínech. Podmínky pořádání jsou 

uvedeny v „Soutěžním řádu“. Jako přílohu přihlášky do výběru pořadatele soutěže připojte 

předběžný rozpočet soutěže. Zahájení soutěží by mělo být nejpozději v 9.30 hodin, ukončení 

závisí na počtu závodníků a průběhu soutěže (předpoklad je kolem 15.00 či 17:00 hod.). 

Rozlosování zajišťuje realizační tým JKA a ČUBU – uskuteční se před zahájením soutěže. 

Soutěže bude řídit realizační tým JKA a ČUBU, který po technické stránce vše zajistí.  

Nabídky zasílejte nejpozději do 30. 9. 2018 (důležité pro včasný výběr pořadatelů) na 

emailovou adresu: barborka.mal@gmail.com , patasj@seznam.cz 

 

 

Nabídka soutěží na rok 2019 - předpokládané termíny: 
 

Datum Soutěž 

16.2. I. kolo ČNL JKA - žáci; I. NP – senioři dorost 

16.3. I. kolo ČNL JKA – senioři, dorostenci; I. NP – žáci, junioři/Sport Úvaly - Praha 

28.9. II. kolo ČNL JKA – senioři, dorostenci; II. NP – žáci, junioři 

12.10. II. kolo ČNL JKA - žáci; II. NP – senioři dorost 

2.11. III. kolo ČNL JKA – žáci; MČR - žáci, junioři/KADAŇ 

3.11. III. kolo ČNL JKA - senioři, dorost; MČR – senioři dorost/KADAŇ 

 

 

Další podmínky pro soutěže: 

Pořádající klub zajistí ze svých zdrojů 15 pořadatelů, ředitele soutěže a občerstvení pro 

pořadatele a rozhodčí, 1 lékaře na dvě zápasiště, 

realizační tým JKA a ČUBU na své náklady zajistí vše ostatní. 

 

Předpokládaná výše dotace do oddílu na soutěž a den je 30 000,- Kč. (startovné je 

příjmem českého svazu karate JKA). 

 

Může se stát, že podmínky budou změněny. V roce 2018 končí projekt ČUBU na 

financování soutěží. 

 

Podmínky budou upřesněny až po schválení rozpočtu 2019. 

 

Změna 1. NP seniorů a dorostenců a I. kola ČNL JKA žáků z 9. 2. na 16. 2. 2019, kvůli 

semináři s Ochim. 

 

MČR a I. NP žáku již obsazené!!! 

                                                                                                        Tajemník komise soutěží 

Bára Malčánková 

ve spolupráci s 

Mgr. Josef Patík 
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