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Zasedání parlamentu Českého svazu karate Goju ryu 
Brno, 19.12.2007 

 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
 
 

1. Úvod 

Předseda svazu Jiří Boček přivítal přítomné zástupce oddílů ČSKGr.  
Byla provedena kontrola počtu přítomných. 
 
2. Zpráva předsedy svazu o činnosti za rok 2007  

Předseda svazu Jiří Boček přednesl zprávu o činnosti Českého svazu karate Goju ryu za rok 
2007. Poukázal zejména na pořádané akce, které v uplynulém roce úspěšně proběhli včetně 
velmi úspěšného ME karate Goju ryu seniorů v Dortmundu. Vyzdvihl také vynikající výsledky 
našich reprezentantů na ME, výbornou práci realizačního týmu. 
Upozornil na důslednější kontrolu lékařských prohlídek závodníků při soutěžích včetně kata. 
Další poznámkou bylo větší péče při odběru známek ČUBU v tomto roce. Dále je třeba 
doplnit stávající kádr trenérů a rozhodčích o nové licence. Žádáme oddíly o zaslání nominací 
na obsazení kurzů v tomto roce. 
 
3. Trenérsko – metodický úsek 

TMK úsek byl oficiálně předán panem J.Musilem do rukou Dr. Michala Hrubého, který bude 
v nadcházejícím období tento úsek řídit. 
Statistika vyškolených trenérů: 
2001-2003 33 
2003-2005 20 
2005-2007 33 
6.-8.12.2007  19 
 
Stav k 31.12.2007: 
Trenér 1.třídy   1 
Trenér 2.třídy   4 
Trenér 3.třídy 29 
 

 
4. Reprezentace 

Trenéři reprezentace dodají do 20.1.2008 seznam požadavků na obsazení kontrolních 
soutěží v Evropě pro zajištění financí a žádost ministerstva o doplnění do seznamu 
plánovaných akcí.  
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5. Úsek rozhodčích 

Předseda úseku Ing.Žatka pošle mailem seznam rozhodčích s platnou licencí a informaci na 
oddíly o možnosti školení nových rozhodčích, které se bude konat 8. – 10.2.2008 
v Kroměříži v místě konání 1.kola NP ČR. 

 
6. Úsek STK 
 
V roce 2007 bylo na NP a M ČR 239 startů a 144 závodníků.  
Oddíly dodají výšku a váhu svých závodníků pro statistické účely a účely možného 
přizpůsobení se kategoriím WKF, a to kde rozdělit hmotnostní kategorie.  
 
Dále bylo rozhodnuto o změně věkové kategorie soutěže kihon ido do 8.kyu a to: 
do 10 let   a    11 – 15 let   (oproti současným do 11 let a 12 – 15 let). 

 
7. Žádost o přijetí nového člena: 

Žádost o získání řádného členství oddílu Sokol Husovice Brno 
 
Výsledek hlasování: pro – proti – zdržel se         8 – 0 – 0 
 
Oddíl Sokol Husovice Brno byl přijat za řádného člena svazu. 

 
8. Plán činnosti ČSKGr na rok 2008 

Bylo dohodnuto, že se v příští sezóně budou konat dvě kola Národních pohárů (Kroměříž a 
Hodonín) a Mistrovství ČR v Brně. Dále v termínu září se zúčastníme ME juniorů v Rusku.  
 
9. Soutěžní kalendář 2008 

8.-10.2. školení rozhodčích Kroměříž 
9. února 2008 NP ČR Kroměříž 
8. března 2008 NP ČR Hodonín 
14.-16.3.2008 soustředění Prštice 
12.4.2008 M ČR Brno 
9.-13.7.2008 soustředění Nerovnice 
16.-24.8.2008 soustředění Bzenec 
Září 2008 ME juniorů Kaliningrad, Rusko 
Říjen 2008 seminář Andrea Guarelli – Rosice u Brna 
 
10. Semináře 

o Upozornění na platnost schváleného systému povinných účastí na oficiálních 
seminářích ČSKGr. 

 
o Oficiální semináře musí zaručovat nejvyšší kvalitativní úroveň těmito požadavky: 

 
- min. 2 trenéři s 3.Dan a více, nebo 1 mistr 6.Dan a více 
- min. 2 trenéři s 2.trenérskou třídou 
- min. 3 dny trvání (min. 10 cvičebních hodin) 
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o Za oficiální a schválené organizátory byly navrženy a schváleny následující 
soustředění: 

 
   Místo   Termín  Garant           
 
- Stará Turá  leden  Čulen 
- Prštice   březen  Boček, Musil, Čulen 
- Jedovnice u Brna  červenec Boček, Musil, Čulen 
- Hodonín (Rohatec) srpen  Letocha, Hořínek 
- Rosice u Brna   říjen  Guarelli, Musil, Boček 
- Třinec   srpen  Pjosa, Musil 
 

o Ostatní pořadatelé mohou písemně požádat o registraci jejich soustředění za oficiální 
ČSKGr seminář.  

 
o Na novou zkoušku STV 5 – 3.kyu musí žadatel absolvovat za posledních 12 měsíců 

min. 1x oficiální seminář ČSKGr. 
 

o Na novou zkoušku STV 2.kyu – Dan musí žadatel absolvovat za posledních 12 
měsíců min. 2x oficiální seminář ČSKGr. 

 
o Oficiální zkoušky STV Dan se konají na soustředění v Pršticích v březnu a 

každoročně na oficiálním semináři v Jedovnicích u Brna v měsíci červenci. 
 
 
 
 

 

 

Zapsal :  Ing.Jozef Chocholáček 
              Generální sekretář ČSKGr 
 
 
 
 
 

 
 

 


