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V Liberci 1. 9. 2019 

Určeno pro: 

Členům státní reprezentace a trenérům 

 

Akce státní reprezentace do prosince 2019 

Soustředění státní reprezentace 

• 27. - 28. 9. 2019 Soustředění úzkého výběru a náhradníků pro MS 2019 -  povinné pro 

účastníky MS mládeže a pozvané závodníky - Praha 

• 12. 10. 2019 Soustředění úzkého výběru a náhradníků pro MS 2019 -  povinné pro účastníky 

MS mládeže a pozvané závodníky - Praha 

• 8. - 10. 11. 2019 Soustředění širšího výběru reprezentace – Karlovy Vary (8. - 10. 11. 

reprezentace dorost, junioři, U21 a senioři) (8. - 9. 11. pátek večer a sobota večer trénink pro 

výběr žáků) - soustředění povinné pro uchazeče o ME mládeže a seniorů 

Soutěže státní reprezentace - organizovaný výjezd s doprovodem trenéra reprezentace: 

• Premier League Moskva 4. - 6. 10. 

• MS mládeže Chile 23. - 27. 10. 

• Premier League Madrid 29. 11. - 1. 12. 

• K1 Youth League Venice - Jesolo 13. - 15. 12. – výjezd pro užší výběr ME organizovaný 

reprezentací (ostatní mohou oslovit reprezentaci pro organizaci na vlastní náklady – doprava, 

ubytování, kouč…) 

 

 

 

 

 

 

 

Rada reprezentace ČSKe 



 

 

Kontrolní turnaje ve sledování státní reprezentace 

(Přítomnost zástupce státní reprezentace s možností využití kouče. Registrace a organizaci zařizují 

kluby) 

• Budapest Open 14. - 15. 9. – kontrolní turnaj před MS (kdo se nestihl registrovat, náhradní 

turnaj GP Plzeň) 

• GP Plzeň 5. - 6. 10 – kontrolní turnaj před MS, nominační pro ME 

• Polish Open 12. - 13. 10. - kontrolní turnaj (účastníci MS - soustředění) 

• MČR 7. - 8. 12. 

 

Turnaje vyřazené reprezentací (turnaj bez přítomnosti trenéra reprezentace) 

Turnaje převyšující rozpočet státní reprezentace, a tudíž byly vyřazeny z plánu. Závodníci, kteří se 

chtějí zúčastnit zaregistruje reprezentace a zařídí výjezd u skupiny A (hrazené reprezentací), a u 

ostatních dle požadavků závodníka. 

• Premier League Tokio 6. - 8. 9. 2019 – registrace a organizace reprezentací, bez přítomnosti 

trenéra reprezentace 

• Youth League Mexiko 27. - 29. 9. 2019 

Reprezentace si vyhrazuje právo na změnu (možnost posunu termínu a změny akce). V případě 
změn budou s předstihem závodníci informováni. 

 

Za RR, 

Ing. Ondřej Musil (člen VV), 
 Petra Piskačová (předsedkyně RR, vedoucí úseku U21, seniorů), 

PhDr. Petr Beníšek (člen RR, vedoucí úseku dorostu a juniorů), 
Ing. Richard Růžička (člen RR, vedoucí úseku kata) 


