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Vedení státní reprezentace 

Předseda rady Asistent: Asistent: 

 

Člen VV ČSKe 

Petra PISKAČOVÁ Bc. Miroslav HÝSEK Iva Keslová 
 

Ing. Ondřej Musil 

 

ODBORNÝ SEMINÁŘ S A. O. SEBOU A REPREZENTACÍ 
kreditní seminář TMK ČSKe (2 - kredity) 

 
A.O.Seba je osobnost, která působí po celém světě, a je podepsána pod úspěchy nejlepších karatistů světa. Každý trenér, 

který chce dostatečně chápat pojetí světového sportovního kumite, by měl tuto zkušenost absolvovat.  
 
Dovolte nám tedy, Vás tímto způsobem v kooperaci rady reprezentace a TMK ČSKe pozvat na tuto jedinečnou událost.  Kapacita 
semináře je omezena. Obsahovou  náplní bude sportovní disciplína kumite (technicko - taktická složka) Přítomná bude i 
reprezentace ČR. 
 
Termín konání :    8. 4. 2017 Jablonci nad Nisou (tělocvična KABU Jablonec Pražská 20) 
Místo konání :   Jablonec nad Nisou - místo schůzky bude upřesněno dle počtu přihlášených trenérů 
Cena:     500,-Kč  poplatek uhraďte na místě (přihlášení na seminář je na tmk@czechkarate.cz )  
 
Program semináře:      I. BLOK 

� Účast na tréninku talentované mládeže (dva tréninkové bloky.) Povolena je pouze pasivní účast. 
� Na trénincích státní reprezentace budou přítomni pouze trenéři státní reprezentace. 
� Sezení s p. A. O.Sebou - případné dotazy si připravte předem na podkladě tréninkových bloků, otázky směřujte čistě 

k danému tématu. 

S sebou:  poznámkový blok a tužku 
 
 Pevně věříme, že přijmete tuto jedinečnou nabídku, která napomůže Vašemu trenérskému růstu. 

     II. BLOK       

SCHŮZE TRENÉRŮ A RADY REPREZENTACE: 

� Seznámení s radou reprezentace a asistenty, cíl jednotný koučink na soutěžích. 
� Vysvětlení nové databáze evidující výsledky  a seznámení s novým systémem nominačních kritérií. 
� Seznámení se záměry státní reprezentace, požadavky reprezentace na trenéry ČR, cíl rozvoj sportovního karate. 
� Seznámení s požadavky federace WKF, s olympijským systémem, pravidly. 
� Diskuse trenérů a rady reprezentace (dotazy si připravte předem). 

Schůzka bude zahájena ihned po semináři s p. Sebou. Účast není podmíněna účastí na programu s A.Sebou a je 
BEZPLATNÁ! Přihlášení na tuto schůzku je na mail tmk@czechkarate.cz 
Dále bychom chtěli upozornit, že cílem této schůzky je osvětlení fungování státní reprezentace a její další kroky pro 
rozvoj karate v ČR.  
Upozorňujeme, že na schůzku je povolena přítomnost pouze jednomu zástupci z každého oddílu. 
V případě trenérů (zástupců oddílů), kteří se schůzky nezúčastní, nebude rada reprezentace reagovat na dotazy atd.  
směrem k probraným tématům emailovou nebo jinou formou. 


