ŽIADOSŤ na kluby SFKaBU
MS v karate a kobudo 2019

1. MEDZINÁRODNÍ ROZHODCOVIA pre MS 2019
-

Na 9. a 10.2. 2019 navrhnúť rozhodcov, ktorí sa zúčastnia seminára s prezidentom RefCOM
WUKF p. Cucu (Premium business hotel, Bratislava, Priekopy 20/A).

-

Seminár sa uskutoční v sobotu od 9:00 do 12:00 a následne od 15:00 do 18:00, od 18:30
spoločná večera, v nedeľu od 9:00 do 12:00.

-

Program seminára bude nastavený na riešenie zložitejších situácií v kata a kumite, rozbor
komplikovaných situácii a ich riešenia.

-

Návrh rozhodcov zaslať do 31.1.2019 na info@karate-slovakia.sk.

-

Po absolvovaní seminára budú jednotliví rozhodcovia prekonzultovaní s RK a p. Cucu.

-

Seminár rozhodcov bude hradiť SFKaBU, následne refundácia ubytovania. Sobota obed
a večera hradená SFKaBU.

2. TECHNICKÝ SEMINÁR pre MS 2019
-

Seminár sa uskutoční pod vedením WUKF IT špecialistu p. Beldeana v termíne 9.2.2019 od 9:00
do 12:00.

-

Náplňou seminára bude oboznámenie sa s programom WUKF pre ME a MS, teda práca s ním,
jeho nastavenia a možné riešenia problémov.

-

Na 9.2.2019 stačí, ak prídu „hlavní“ stolíkoví, ktorí budú následne riadiť jednotlivé zápasiská
počas MS, teda v termíne 20. – 23.6.2019 (štvrtok-nedeľa) tak, aby prebehla súťaž bez
problémov. Ostatní stolíkoví pomocníci z jednotlivých klubov sa tohto seminára nemusia
zúčastniť. Títo budú postupne školení na jednotlivých kolách Federácie.

-

Rátame na tomto seminári s približne 12 – 15 ľuďmi, ktorí majú skúsenosti už z našich kôl,
ideálne aj Slovakia OPEN, Napr. GojuKai, Stupava, Seiken, Pezinok.

3. POMOCNÍCI PRE MS 2019 (jún 2019)
-

Podľa skúseností s medzinárodnými súťažami, resp. našou Slovakia open sú dôležité
nasledujúce činnosti:
a) Dobrovoľníci pri stolíkoch – nosenie papierov medzi tatami a central board, udržiavanie
čistoty a poriadku na tatami, aktívna pomoc rozhodcom, zabezpečovanie pitného režimu
rozhodcom, obsluha PC s programom WUKF. Účasť na MS – štvrtok až nedeľa. Bude
zabezpečená strava a pitný režim pre dobrovoľníkov, dostanú oficiálne tričká (každý
minimálne 2). V prípade možností SFKaBU im bude uhradená i strata času.
Jeden z týchto stolíkových zapisovateľov je vedený ako „hlavný“ (viď. Bod č.2), druhý by
mal mať skúsenosti so súťažou a vedomosti o karate, tretí môže byť aj nováčik (odhaduje
sa teda 3 zapisovatelia na tatami – počet tatami 10 – 12)
Samozrejme vieme, že 4 dni v celku po 12 hodín je náročná doba, preto budeme zvažovať
aj možnosti výmeny, napr. po 2 dňoch, avšak pre bezproblémové zvládnutie MS by bolo
vhodné, aby základňa každého stolíka bola stabilná a menila sa minimálne.

b) Dobrovoľníci v hale – zabezpečenie poriadku, čistoty v spoločných priestoroch haly,
zabezpečenie pitného režimu pre stolíky, občerstvenie pre rozhodcov a central board,
pomoc pre súťažiacich a členov zahraničných výprav, zabezpečovanie komunikácie so
stolíkmi a organizátormi v prípade problémov. Účasť na MS – štvrtok až nedeľa. Bude
zabezpečená strava a pitný režim pre dobrovoľníkov, dostanú oficiálne tričká (každý
minimálne 2). V prípade možností SFKaBU im bude uhradená i strata času.
Po konzultácie s p. Šálym je zabezpečených cca 20 dobrovoľníkov zo strednej školy
(maturanti) so znalosťami ANJ. Rovnako by však bolo vhodné aby sme z vlastných radov
doplnili ľudí s vedomosťami o karate.
c) Dobrovoľníci na prípravu haly (montáž a demontáž) – pomoc pri stavaní tatami, stolov,
príprava central boardu, resp. pomoc pri zabezpečení všetkého potrebného pre registráciu
v hoteli DoubleTree by Hilton. Stavanie plochy haly – streda (19.6.) od 16:00, demontáž
haly nedeľa (23.6.) po 19:00.
Táto skupina ľudí by mala byť tvorená inými ako ľuďmi, ktorí budú na stolíkoch, resp.
pomáhať v hale, nakoľko sa odhaduje príprava a skladanie haly do neskorých hodín.
Rovnako zvažujeme nájsť dobrovoľníkov v oblasti stredných škôl v BA, samozrejme vďační
budeme aj za karatistov prevažne asi z klubov v BA a okolí.
d) Dobrovoľníci pre registráciu a pomoc pri seminároch – registrácia pretekárov bude od
utorka (18.6.) do stredy (19.6.) v hoteli DoubleTree by Hilton, v tomto čase budú prebiehať
i odborné semináre pre rozhodcov a coachov. Úloha: pomoc pri registrácii, rozdeľovanie

dokumentov pre výpravy, pitný režim pre účastníkov, vítanie hostí a ich usmerňovanie,
odovzdávanie účastníckych certifikátov... Podmienka: dobrá znalosť ANJ, slušné
vystupovanie.
Budú mať zabezpečený pitný režim, stravu a tričko. V prípade možnosti aj náhradu.
Túto skupinu by bolo vhodné doplniť o karatistov, mládež, ktorí aj štartujú na MS. Musia
byť znalí problematiky. V horšom prípade doplníme aj s dobrovoľníkmi zo stredných škôl.

4. Podpora organizácie MS (materiálne zabezpečenie): Poprosíme, ak máte niekto nejaké
možnosti na oslovenie firiem, priateľov a známych. Každá pomoc je vítaná a vopred ďakujeme.
-

Koberec (výstavnícky) pod tatami na zimnom štadióne (61x30m) + pokládka – cena, resp.
sponzorsky.

-

Pitný režim pre staff a rozhodcov cca. 2000l minerálky– sponzorsky.

-

Výroba bannerov a roll upov s motívmi MS a sponzormi;

-

Kopírky (2x farebná a 2x čiernobiela) – prenájom na 1 týždeň – cena, resp. sponzorsky.

-

Výpočtová technika – prenájom televízorov (napr. Nay, Datart,...) a ostatnej techniky, ak sa
nepodarí privezú z Rumunska.

-

Dokopy budeme musieť dať 10 – 12 tatami – spolu s ČR, ak bude málo privezú z Rumunska.

-

Kontakty na špedičnú dopravu, ideálne s výhodnými cenami, pre prevoz tatami, nielen zo SR,
ale aj ČR.

-

Návrhy na opening ceremony, kontakty; návrhy na program prezidentskej večeri, rôzne dary
(napr. J. Daniš 130 váz pre všetkých rozhodcov,...)

-

Bezpečnostný projekt (rozjednané s P. Trnkom), SBS bude čiastočne požiadaná aj akadémia p.
Kurillu v BA, odhaduje sa potreba cca. 40 ľudí.

-

Lekárska služba, bude potreba minimálne 5 lekárov, sanitka budú pristavené pri hale.

-

Kontakt na Mestskú políciu BA, resp. štátnu poriadkovú políciu (avízo o MS).

-

Športové tričká (500ks) pre potreby potlače STAFF a sponzorov MS (sponzorsky, výhodná
cena).

V Bratislave, 28.1.2019

Mgr. Peter Kotásek, generálny sekretár SFKaBU

Mgr. Daniel Baran, prezident SFKaBU

