
Zpráva z klubu karate za rok 2019 – Orel jednota Letonice

V září v našem oddíle proběhl nábor dětí a mládeže. Během podzimu se přihlásilo celkem 12 nových dětí. 
Cvičíme 2x týdně s dětmi a 2x týdně s dospělými.

V roce 2019 se náš oddíl zúčastnil několika soutěží, soustředění, školení a postupových zkoušek, tzv. 
páskování.

V soutěžích naši cvičenci obsadili v různých věkových kategoriích dvě 1.místa a mnoho 2. a 3.míst.
Asi největší radost nám udělali naši začátečníci kteří vybojovali na podzim v soutěžích v Brně Grand Prix 
Brno a Poháru Brněnského Draka 1. místo a několik 2. a 3 míst. Umístění na soutěžích  je snad přesvědčil, 
že má cenu cvičit a zdokonalovat se v tomto sportu.

Přehled soutěží, akcí a umístění v roce 2019:

28.4.2019 Hradec Králové, Mistrovství ČR SKIF CZ
Eliška Dostálová, 2.místo, kategorie mladší žákyně

Tišnov 12.5.2019 - Krajské mistrovství
Veronika Dostálová, 1. místo kategorie dorostenky

25.5.2019 Blanenský pohár 
Vanessa Niko - 5-6. místo, kata 8.kyu
Veronika Dostálová - 2. místo, kata starší žákyně.

Letní soustředění - Heroltice 2019
Na pár dní jsme o prázdninách vyjeli i na soustředění a na pozvání husovického klubu Sokol karate 
Husovice na chatu Sokola v Herolticích.

Dobrý kolektiv a pěkné okolí nás přesvědčilo, že příští rok pojedeme znovu a možná i na víc dní.

19.-21.7.2019 - Mistrovství světa v karate SKIF 2019 - Hradec Králové 
Jako část dobrovolníků z řad organizátorů jsme se zúčastnili podniku Mistrovství světa v karate SKIF 2019 v
Hradci Králové.

28.9.2019 Havlíčkův Brod -Pohár talentů
Veronika Dostálová, 2. místo kata dorostenky

5.10.2019 - Hodonín - Národní pohár
bez umístění

19.10.2019 - Hustopeče - Krajský pohár
Vanesa Niko, 2. místo Kihon ido, 3. místo Kata
Veronika Dostálová, 5.místo kata dorostenky
Eliška Dostálová, 5. místo kata mladší žákyně

20.10.2019 – Brno - SKIF Open
Eliška Dostálová, 2. místo Kata mladší žákyně od 5.kyu
Veronika Dostálová, cca.5-8. místo Kata dorost



9.11.2019 Mezioddílovky Blansko
Eliška Dostálová, 1místo - kata 4kyu
Veronika Dostálová, 2.místo - kata 4kyu
Vanesa Niko 3.místo - kata 8kyu
Valerie Niko 5.místo - kata 7kyu

23.11.2019 - Brno - Grand Prix Brno
24.11.2019 - Brno - Pohár Brněnského Draka 9 ročník

Vanessa Niko, 1. místo, 2. místo a 3x 3. místo
Valerie Niko, 2. a 3. místo
Tomáš Slovák, 2x 2. místo
Daniel Paulin, 2x 3. místo
Veronika Dostálová, 2x 2. místo a 1x 3. místo
Eliška Dostálová 2 x 2. místo a 1x 3. místo

Páskování na podzim:
Páskování bývá 2 x ročně a otestuje naše cvičení během celého roku. Doufáme, že v budoucnu z našich 
svěřenců budou nejen závodníci, ale i někteří možná převezmou naši štafetu a dají se na dráhu trenérů.

Tomáš, Daniel, Maruška, Vanessa - žlutý pás
Zdeňka, Valerie, Lucka - zelený pás
Veronika, Eliška - hnědý pás

29.11. - 1.12.2019 školení trenérů v Brně
Zvyšování kvalifikace je součást trenérského života, proto se občas účasníme odborných školení.
Tentokrát to bylo teoretické  školení z oblasti psychologie sportu, tréningu, nových pravidel karate a 
praktické školení pro cvičení kata a kumite.

V Letonicích 7.12.2019 Za trenéry Pavel Dostál a ing. Ladislav Kolozsi


