
 1 

Český Svaz karate JKA                           
P r a h a  
 
 
Určeno všem oddílům, klubům, vedoucím dojo, trenérům, instruktorům, 
rozhodčím, kaučům, zkušebním komisařům. 
 

 
Školení pro rok 2023 

 
 

Český svaz karate JKA Vás zve na tradiční lednové setkání v roce 2023, na kterém proběhne 
školení rozhodčích, zkušebních komisařů a instruktorů. V rámci školení proběhne meeting 
trenérů a kaučů oddílů, kde budou diskutovány otázky vývoje Českého svazu karate JKA, a to v 
oblasti sportovně-technické, trenérsko-metodické, soutěžní a organizační. 

 
Upozorňujeme, že školení rozhodčích bude probíhat stejně jako loni ve 2 etapách. Část I. 

se uskuteční na tomto školení a část II. (praktické rozhodování a testy) 11. února 2023 v Praze 
souběžně s kontrolním turnajem reprezentace Gichin Cup.  
 
   
Propozice školení: 
datum konání:  13. ledna 2023/ od 17.00 hodin do 15. ledna 2023 do 13.00 hodin 

místo konání: pátek: 
 Fakulta Sportovních studií v Brněnském kampusu Bohunice, Kamenice 5, 

625 00 Brno (parkování přímo v areálu za 50Kč); 
sobota a neděle:  
hala gymnázium Tř. Kpt. Jaroše 14, Brno  
(parkování je v sobotu a neděli zdarma); 
 

registrace:  v databázi svazu a formou přihlášky (viz příloha) do 6.1. 2023 
                                          Poslat Josefu Patíkovi  patasj@seznam.cz 
    a v kopii pořadateli Jakubu Doležalovi  

Upozornění 30.12. do 8.1 nebude fungovat databáze svazu.  
Prosím přihlášku odešlete do 6.1. a registraci proveďte následně do 
11.1. 

 
poplatky:   1000,- Kč na osobu 
    x ,- Kč úhrada licence dle platné ekonomická směrnice JKA ČR 

- přes databázi svazu se vám vygeneruje faktura a uhradíte na 
svazový účet 

 
stravování: není zahrnuto v ceně  
                                      možnost zajištění obědů a večeři: výběr z menu viz přihláška.  

Lze zajistit dílčí jídlo 175, - Kč nebo stravu komplet 700,-. Kč  
Viz závazná přihláška. Platba na místě.  

  restaurace První Doubravnická (Milady Horákové 1a), Brno 
 
ubytování:   není zahrnuto v ceně, účastnicí si zajišťují sami 
    možnosti:  

 EFI SPA Hotel Superior & Pivovar 
 Hotel Continental 
 Cosmopolitan Bobycentrum 
 ARTE hotel 
 Hotel Europa 
 Hotel Amphone 
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program:  viz příloha  
 program školení je orientační a bude upravován dle skutečné 

náročnosti a potřeb!!! 
 
s sebou: Pro praktickou výuku je nutné mít s sebou karate-gi, dále si s sebou 

vezměte píšťalku, psací potřeby, pravidla JKA WF (český překlad na 
ww.jka.cz), organizační řád a soutěžní řád Českého svazu karate JKA 
(www.jka.cz) a manuál pro instruktory JKA WF (oranžová kniha).  

  
 
 
 
 
 

Zpracoval: Mgr. Josef Patík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


