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PLÁNY SEMINÁŘŮ A SOUSTŘEDĚNÍ 
 
Říjen 
9.-10.10.2021 Seminář kumite A.Gogita -  pro všechny věkové kategorie Pardubice  ( sobota žáci- všech věkových 
kategorií / neděle dorost a výše)  
 
Listopad 
20.11.2021 Sparing a tréninky Staré Splavy – organizátor P. Nechyba. Pro členy TmRS oběd v režii TmRS.akce je 
celodenní pro věkové skupiny žáci až senioři 
 
Prosinec 
18.12.2021 tréninkový a soutěžní den pro kategorie žáci 8-13 let  Liberec / Česká Lípa – bude upřesněno  
 
OTEVŘENÉ KONTROLNÍ TRÉNINKY:  
 
Prosíme na tréninky se vždy nahlásit přes email (zástupce klubu zašle jmenný seznam účastníků tréninku) 
 
kumite :  
 
Liberec   lektoři  P.Piskačová/ P.Horňák  (Na Pískovně 565,budova Medea Theraphy) 
    email pro nahlášení účasti (karateliberec@volny.cz) 
  
Středa   13.10.   kategorie U8/U10//U12/                 17.00-18.15  
    kategorie U14 /dorost,junioři,U21(senioři)  18.15-19.30 
Středa   10.11  kategorie U8/U10//U12/      17.00-18.15 
    kategorie U14 /dorost,junioři,U21(senioři)  18.15-19.30 
 
Ústí nad Labem  lektoři  P.Nechyba (ZŠ Rabasova 3,Ústí nad Labem) 
   email pro nahlášení účasti (petr.nechyba@seznam.cz) 
 
Čtvrtek 7.10   19-21   kategorie 14 + 
Čtvrtek 21.10.  18.30 -19.45  kategorie žáci   
    19.45-21.00 kategorie 14 let + 
Čtvrtek 4.11  18.30 -19.45  kategorie žáci   
    19.45-21.00  kategorie 14 let + 
 
 
 



 
 kata: 
 
Česká Lípa   lektor Pavel Znamenáček  ( Wedrichova 3305, 470 01 Česká Lípa - vedle Kaufland) 

    email pro nahlášení účasti pavel@karate-znamenacek.cz) 

  

 

13.10  od 17,00 – 18,00   Heian Shodan + Heian Nidan   ( ml. + st) 

14. 10  od 17,30 – 19,00   Bassai Dai, Jion, Empi    (13+) 

10.11.  od 17,00 – 18,00  Heian Sandan ( ml. + st) 

11. 11. od 17,30 – 19,00   Bassai Dai, Jion, Empi   (13+) 

 
Podmínky zařazení do TmRS: 
 

- Účast alespoň na 2 kontrolních trénincích dle vlastního uvážení 
- účast na soustředěních TmRS (vyjma reprezentantů a VSCm, kteří mají své plány reprezentace) 
- účast na soutěžích beginners, KP,  NP atd. 

 
 
Přihlášení na tréninky a akce provádí zástupce klubu na mail lektora, který akci nebo trénink organizuje. Upozorňujeme, 

že tyto tréninky jsou v současné době pouze pro členy TmRS. V případě, že by chtěl trenér poslat na trénink závodníka 

mimo TmRS, musí kontaktovat organizátora akce a požádat o schválení. 

                        

 

Za TmRS zpracoval  

Petra Piskačová  

 vedoucí projektu TmRS 

předseda RR ČSKe 

předseda SK karate Shotokan Liberec 

 

 

 

 


