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Český Svaz karate JKA                           
P r a h a  
 
 
Určeno všem oddílům, klubům, trenérům, instruktorům, 
zkušebním komisařům, vedoucím dojo a kandidátům na STV 1. 
DAN. 
 

Školení   rozhodčích pro rok 2013 
 

Český svaz karate JKA Vás zve na školení pořádané pro rozhodčí Českého svazu karate JKA . 
Na tomto školení bude probíhat výuka pravidel JKA World, dále standardizace kata a kumite, jakož i 

jiné důležité informace pro soutěžní sezónu  2013.  
 
 Na školení jsou rovněž srdečně zváni vedoucí dojo a trenéři, kteří se zde dozví 
veškeré informace důležité pro účast na soutěžích JKA v roce 2013 a to především ve 
vztahu ke standardizaci Shotokan kata a forem kumite.  
 
datum konání:  18. ledna 2013/ od 17.00 hodin do 20. ledna 2013 do 15.00 hodin 

místo konání:    Dojo KPK, Světlogorská 2771,  sídliště Nad Lužnicí, 390 05 Tábor 
 
poplatky: 1000,- Kč na osobu včetně stravného (2x snídaně v prostorech KPK 

Tábor, 2x večeře v restauraci a 1x oběd v restauraci) a včetně přespání 

v Dojo -poplatek je splatný na místě. 

 x ,-Kč na zaplacení licence na kterou se hlásíte, či kterou prodlužujete 

viz. směrnice 01/2011 

ubytování:   Ubytovna SŠOaS, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor 
                     2-3 lůžkové pokoje, 200,-Kč/os. 
                     Tel. 731 355 363 
 
                     Ubytovna Domov mládeže COP, Angela Kančeva 2506, 
                   390 02 Tábor, 2-3lůžkové pokoje, 210,- Kč/os. 
                   Tel. 381 407 410  
 
                   Hotel Relax U Drsů,  450,- Kč/noc včetně snídaně,  
                   Tel. 381 263 905 (při objednávce uvést KARATE)              
                   GPS: 49°23'27.193"N, 14°41'23.161"E 

 
 * nutno individuální objednání, je na vlastní náklady a nezahrnuje 

se do ceny školení 

přihlášky: nutno zaslat nejpozději do 16.12. 2012  na emailovou adresu: 
 

 Radek Pěknic   r.peknic@keyence.eu  
 
 kopii na adresu místopředsedy JKA ČR: 
 Josef Patík   patasj@seznam.cz 
 Josef Pěknic   peknic@karate-tabor.cz 
 mobil: 777 566 440 
různé: Pro praktickou výuku je nutné mít  s sebou i karate-gi, dále si s sebou 

vezměte psací potřeby, pravidla JKA WF ( český překlad na ww.jka.cz), 
soutěžní řád Českého svazu karate  JKA (pokud je vlastníte). 

 
 jednotlivé licence budou uděleny na základě splnění všech podmínek 
 potřebných k jejich získání. 
 školení proběhne minimálně při počtu 20 osob 
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Program školení bude upřesněn. 
 
 
Zpracoval:  Ing. Radek Pěknic – Člen VV JKA ČR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
         Český svaz karate JKA 
                                                                                      místopředseda svazu 
                      Mgr. Josef Patík 


