2. SOUSTŘEDĚNÍ TMRS
KATA DRILL
SOUSTŘEDĚNÍ KATA + SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE KATA S ROZHODČÍMI

Datum konání
Přihlášení

26.2.2022 sobota
na obě akce do 24.2. 2022 přes klub (databáze ČUBU)

KATA DRILL
Určeno

pouze pro výběr závodníků (viz seznam níže)

Místo konání
Lektoři
Program

Havlíčkova 426,Česká Lípa
Ing. Jan Drobeček

10.00 – 11.15
11.15 – 12.30
14.00 – 15.15
15.15 – 16.30

Skupina B (U14+U16)
Skupina A (U18+)
Skupina B (U14+U16)
Skupina A (U18+)

výběr pro kata drill
Biriucová Taisia (Shotokan LBC)
Benda Karel (Champions team)Vedral David (Gryf)
Háková Kateřina (Gryf)
Jůnová Adéla (Champions team)
Křesálek Jan (Relax Děčín)
Mazur Sofia (Gryf)
Pavel Matěj (SKR)
Pokorná Eliška(Champions team)
Vacek Tomáš (Shotokan LBC)
Vaškovská Michaela (Gryf)

KATA TMRS + SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
Určeno

od začátečníků a výše, věkových kategorií U8,U10,U12,U14,U16

Místo konání

hala vedle hotelu Lípa na Špičáku (ul.28.října),Česká Lípa

Lektoři

Ing. Richard Růžička, Pavel Znamenáček,
Petra Piskačová, Pavel Horňák

Poplatek

TmRS zdarma / nečlenové TmRS 200,-Kč

Rozhodčí

zajištěno LSKe a USKe

S sebou
Program

kimona, trička TmRS (kdo tričko nedostal na poslední akci, obdrží jej na
místě)
program může být na místě upraven

9.30 - 10.45
10.45 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 15.00

začátečníci až žluté pásy
trénink od zelených pásů
OBĚD
soutěžní odpoledne dle technických stupňů

Organizace
•
•
•
•
•
•

Dokumenty na Covid 19 bude odevzdávat zástupce klubu spolu s čestným prohlášením za
všechny účastníky
Odpolední harmonogram může být upraven na místě dle množství účastníků
Za děti mezi jednotlivými bloky zodpovídá trenér daného klubu (může být i pověřený rodič)
Do haly má vstup povolen pouze účastník, trenéři nebo pověřený zástupce klubu
Účastník nesmí vykazovat žádné známky respiračního onemocnění
Všichni účastníci musí splňovat následující epidemiologická opatření
Všichni účastníci musí mít pro akci provedený antigenní test (nejlépe toho dne , max 24
hodin starý). Testy si provedou sami a trenér pouze přiveze potvrzení (čestné prohlášení)
Případné změny vzhledem k epidemiologické situaci nařízené ze strany vlády, budou
upřesněny před akcí.

Za vedení TmRS Petra Piskačová
Vedoucí TmRS Libereckého kraje

