Seminár rozhodcov a kaučov – Radava – 12. – 13. marca 2016
Organizované:
Rozhodcovská komisia SFKaBU: Ing. Ľubomíra Klementisová
1. Povinná účasť:
1.1. Rozhodcovia zapísaní a kategorizovaní podľa rozhodnutia RK na rok 2016 - uverejnení
na stránke www.karate-slovakia.sk
1.2. Rozhodcovia a kaučovia nominovaní na MS WUKF – Dublin 2016
Baran Daniel, Kotásek Peter, Jarabica Martin, Trnka Pavol, Segešová Alena, Horák Miroslav, Ján
Dado, Valentík Ján, Letková Erika, Šenk Miroslav, Šály Ján, Leschinger Patrik, Pankuličová Nina
1.3. Noví rozhodcovia na návrh klubových trénerov

2. Odporúčaná účasť:
Tréneri klubov, kaučovia klubov, ktorí nie sú rozhodcovia - samoplatcovia

3. Informácie:
Nominovaní rozhodcovia a kaučovia na MS WUKF, noví rozhodcovia (v bode 1), majú plne
hradené ubytovanie a stravu SFKaBU
Noví rozhodcovia : platia len poplatok za licenciu 10 € (p. Kotásek)
Zaslať záväzné potvrdenie účasti - všetci – individuálne alebo v rámci klubu spolu - pre
účely zabezpečenia ubytovania a stravy.

Termín : do 24.02.2016 (striktne dodržať)
na mail : klementisova@karate-slovakia.sk
Zaslať ospravedlnenie z neúčasti rozhodcu, opakovaná neúčasť na seminároch rozhodcov
bude mať za následok zníženie rozhodcovskej triedy, prípadne vyradenie z rozhodcovského
zboru
V závažných prípadoch odvolanie účasti zahlásiť najneskôr v stredu 9. marca 2016 na
info@karate-slovakia.sk. V opačnom prípade bude SFKaBU žiadať uhradenie nákladov na
ubytovanie a stravu od klubu / člena SFKaBU.

4. Povinne priniesť so sebou :
- pero a papier na poznámky
- karate gi + obi a veci na praktický tréning v telocvični (aj tenisky do telocvične, prípadne
bundu na karate-gi v prípade chladného počasia a zimy v hale)
- vytlačené Pravidlá WUKF v slovenčine – budú distribuované do konca februára
prostredníctvom sekretariátu SFKaBU mailom do klubov a uverejnené na webovej stránke
SFKaBU.
- žiadame rozhodcov, aby sa do začiatku seminára oboznámili s pravidlami WUKF
5. Program sústredenia:
Seminár je prvou časťou školenia podľa nového zákona o športe – praktická časť. Z tohto
dôvodu a zároveň z dôvodu prechodu na nové pravidlá je účasť povinná pre všetkých
rozhodcov bez ohľadu na pridelenú triedu. Je povinné absolvovať celý program seminára,
ktorý je zostavený systematicky a nebude sa už v tomto rozsahu opakovať, tj. od soboty 8.30
do nedele 16.00 hod.
Sobota 12.3.2016
do 8.30 hod.
Kotásek

príchod nominovaných a prihlásených účastníkov, ubytovanie, poplatky-

9.00 – 10.15

zasadačka - teoretická časť – pravidlá WUKF – časť kumite - Trnka

10.30 – 12.00
Diae

telocvičňa - praktická časť – kumite – princípy udeľovania Ippon a Wazaari,
– Trnka, Klementis

12.30

obed

14.00 – 15.00

zasadačka - teoretická časť – gestá + zápis kumite
– Klementis, Trnka, Klementisová

15.30 – 18.00
zrkadlový

telocvičňa - praktická časť – praktické rozhodovanie kumite – zástavky,
systém - Klementisová +senior rozhodcovia

18.30

večera

19.30 – 22.00

zasadačka - teoretická časť – pravidlá WUKF – všeobecná časť + 1. časť kata - zápis
- Klementisová, Trnka

Nedeľa 13.3.
do 8.30

raňajky

9.00 – 10.15

zasadačka - teoretická časť – pravidlá WUKF – kata, rozdiely v štýloch ryu
- Klementisová

10.30 – 12.30

praktická časť – kata – princípy hodnotenia kata, rozhodovanie kata – čísla, zástavky
- Klementisová, Dado

13.00

obed

14.00 – 15.30

testy, vyhodnotenie, odovzdanie licencií – Trnka, Kotásek

16.00

odchod

V Bratislave 17.02.2016
Ing. Ľubomíra Klementisová
Predsedkyňa Rozhodcovskej komisie SFKaBU

