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1. Všeobecné ustanovení
1) Reprezentací ČFK se rozumí skupina účastníků, jejímž cílem je reprezentovat
Českou republiku v příslušném bojovém umění (dále jen BU) ČFK na akcích
reprezentace v kvalitě, která se vyrovná evropské konkurenci se snahou
dosáhnout medailových pozic, jako potvrzení správného vývoje výcviku. Těmi
se rozumí Mistrovství Evropy (ME) a Mistrovství světa (MS) a dále mezinárodní
závody, které stanoví vedoucí reprezentace jako cílovou aktivitu oficiální
reprezentace ČFK (přípravná a přátelská utkání).
2) Být členem reprezentace ČFK neznamená odklon od původní cesty BU.
3) Závody nejsou cílem BU, ale jedním z výukových prostředků. Poskytují
maximální možnou míru konfrontace se sebou samým a se soupeřem v shiaijo.
Dále poskytují hnací motor pro maximální možný rozvoj po technické i mentální
stránce BU.

2. Vedoucí reprezentace ČFK
2.1.Všeobecná ustanovení:

1) Každé BU sdružené v ČFK má svého vedoucího reprezentace, který je jmenován
a odvoláván VV ČFK v souladu s Vnitřním řádem, který také stanovuje jeho
všeobecné pravomoci a odpovědnosti.
2) Vedoucí reprezentace je volen na období dvou Mistrovství Evropy a
následujícího Mistrovství světa, v případě BU, které MS nemají tak na periodu tří
Mistrovství Evropy.
3) Vedoucí reprezentace je volen na základě podmínek výběru a kritérií, který
oznámí VV ve výběrovém řízení. VV pak vybere kandidáta nejlépe splňujícího
podmínky výběru. Poždavky na funkci vedoucího repre jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

minimálně 1.dan v příslušném BU
minimálně III. trenérská třída
Praxe aktivního vedení tréninků
Otevřenost a dobrá schopnost komunikace
Schopnost týmové spolupráce
Dobré organizační a pedagogické schopnosti
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g) Aktivní používání cizých jazyků zvláště angličiny
4) Vedoucí reprezentace hlídá termíny přihlášek na reprezentantů na MS/ME a
ověřuje jejich přihlášení ve spolupráci s Technickým ředitelem.
5) Po uplynutí výše uvedeného období působnost vedoucího reprezentace jeho
mandát zaniká a VV vypisuje nové výběrové řízení.
6) Stávající vedoucí reprezentace pokračuje ve vedení reprezentace do ukončení
výběrového řízení, a dále může s nově zvoleným vedoucím pracovat až s
překryvem 1. měsíc. Rozhodovací pravomoce však již přecházejí na nového
vedoucího po jeho jmenováním VV ČFK.
7) Podmínky výběru a kritéria nového vedoucího reprezentace zveřejní VV do 14
dnů od ukončení mandátu předchozího vedoucího na webových stránkách ČFK.
8) Výběr nového vedoucího a jeho jmenování musí proběhnout nejpozději do 3
měsíců od vypsání výběrového řízení.
9) VV ČFK má právo odvolat vedoucího reprezentace i během jeho funkčního
období z důvodu, které VV jasně zdůvodní, a potom vypisuje nové výběrové
řízení i během výše stanovené periody působnosti vedoucích reprezentací.
10) V případě předčasného ukončení mandátu vedoucího reprezentace (odvolání,
odstoupení) má VV právo vypsat výběrové řízení na jeho nástupce, do konce
období mandátu řádně jmenovaného vedoucího reprezentace. K této možnosti
VV přistupuje většinou při odstoupení vedoucího z důvodu zdravotních,
osobních atd.
11) VV přebírá vedení jednotlivé repre pokud se nepříhlásí žádný uchazeč na
vedoucího repre.
12) Uchazeč o pozici vedoucího přísušného repre zašle VV ČFK po vyhlášení
výběrového řízení, vyplněný příslušný dokument „dokument pro výběrové řízení
reprezentace“ na email vv@czech-kendo.cz . Dokument je na webových
stránkách ČFK nebo v případě technických výpadků u webmatera ČFK.

2.2. Vedoucí reprezentace především:

1) formuluje vlastní část koncepce vedení reprezentace pro období jeho působení
ve funkci a předkládá ho ke schválení VV ČFK.
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2) Podílí se na tvorbě dlouhodobé koncepce reprezentace spolu s VV ČFK.
3) Připravuje podmínky pro kvalitní přípravu reprezentace ČFK a pro úspěšnou
účast na akcích reprezentace.
4) Připravuje harmonogramy akcí přípravy a rozpočty reprezentace ČFK a
odpovídá za jejich plnění. Tyto materiály předkládá ke schválení VV ČFK.
5) Navrhuje trenéry reprezentace a spolupráci s domácími i zahraničními učiteli za
účelem zkvalitnění přípravy reprezentace. Tyto návrhy včetně rozpočtů
předkládá ke schválení VV ČFK.
6) Navrhuje členy svého pracovního týmu a předkládá jejich seznam s popisem
činnosti ke schválení VV ČFK.
7) Jmenuje širší výběr reprezentace a navrhuje užší výběr reprezentace, který pro
dané ME/MS schvaluje VV ČFK.
8) Stanoví spolu s trenéry reprezentace plán výsledků reprezentace na konkrétních
ME či MS.
9) Výsledky své práce předkládá jednou ročně v podobě zprávy o činnosti
reprezentace na VV a následně na Valnéh hromadě ČFK.
10) Vypracovává zprávu reprezentace o účasti a výsledcích na ME a MS a to do
jednoho měsíce od jejich konání.
11) Po uplynutí celého funkčního období vydává vedoucí reprezentace správu o
stavu reprezentace a předává kompletní materiály své dosavadní činnosti VV
ČFK.

3. Kategorie
1) Jsou definovány dvě kategorie členů reprezentace:

a) Širší výběr reprezentace ČFK
b) Užší výběr reprezentace ČFK
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4. Členství v širším výběru reprezentace ČFK
1) Vedoucí reprezentace jmenuje členy širší reprezentace průběžně, a to buď na
základě návrhu vedoucího příslušného oddílu, či sám kontaktuje příslušnou
osobu prostřednictvím jejího vedoucího oddílu na základě vlastního uvážení.
2) Vedoucí reprezentace je povinen vzít tyto návrhy na vědomí a prověřit navržené
uchazeče. O výsledku informuje vedoucího oddílu do 3 měsíců.
3) Člen reprezentace není členem jen v období mezi ME, či MS. Je jím stále, pokud
se účastní života reprezentace, dokud se člen, vedoucí jeho dojo, nebo vedoucí
reprezentace nerozhodnou jinak.
4) Úkolem každého člena reprezentace je maximálně respektovat a pomáhat v
rozvoji všem ostatním členům. Pravidla uvnitř reprezentace se řídí: pokorou,
porozuměním, úsilím, etiketou budo, maximální snahou se zlepšovat.
5) Členství v širším výběru reprezentace může zrušit vedoucí reprezentace buď
vlastním rozhodnutím, na žádost vedoucího oddílu či na žádost člena širšího
výběru reprezentace.
6) O zrušení členství v širším výběru a jeho důvodech je povinen informovat
vedoucího oddílu.
7) V širším výběru mohou být i cvičenci, kteří se nebudou podílet na účasti na ME,
MS, nicméně svou kvalitou výrazně přispějí ke společné přípravě týmu. Tito
cvičenci se neúčastní nominace do užšího výběru reprezentace.

5. Členství v užším výběru reprezentace ČFK
1) Užší výběr reprezentace je tým reprezentantů, který je sestaven pro reprezentaci
ČFK na konkrétní mezinárodní soutěži ME či MS. Tuto sestavu navrhuje vedoucí
reprezentace a schvaluje VV ČFK.
2) Tento výběr je sestavován ze širšího výběru reprezentace ČFK klíčem, který
sestaví vedoucí reprezentace neprodleně po své nominaci do funkce. Tento klíč
obsahuje měřitelná a neměřitelná kritéria výběru. Klíč výběru je předložen VV
ČFK ke schválení. Klíč lze vždy před započetím přípravného období ME, MS na
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návrh vedoucího reprezentace upravit dle aktuálních zkušeností. Tato úprava
podléhá přeschválení VV ČFK

6. Klíč k výběru reprezentantů na ME/MS
1) Vše uvedené ve směrnici reprezentace ČFK
2) Doplněná o následující klíč výběru:

a) Výběr dle dosažených výsledků na národních utkáních:
i.
ii.
iii.

iv.

1. až 5. místo MČR, u BU, která nemají MČR tak umístění českých
reprezentantů na open Mistrovství v jiné zemi.
1. až 8. místo NP roku předcházejícího MČR (nominačního), u BU která
nemají NP, tak minimálně na dvou mezinárodních turnajích.
pořadí v celkovém nenulovaném bodování NP, u BU která nemají NP tak
prioritně umístění českých reprezentantů na národních soutěžích, potom
mezinárodních.
Aktuální vysoká forma a předpoklad schopnosti zasáhnout do
medailových bojů ME, MS.

b) K cvičencům určeným dle bodu a) může vedoucí reprezentace doplnit jednoho
člena tzv. „horkou kartu“ na základě:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

dosažených výsledků na domácích soutěžích a výsledků na předchozích
mezinárodních utkáních.
výkonu na trénincích a soustředěních reprezentace a momentálního
stavu sportovce (zejména na základě vzájemné konfrontace sportovců v
rámci nominačního soustředění před konkrétními závody – ME, MS,
mezinárodní poháry).
Stabilní závodní forma v údobí cca 2 roky.
Emoční stabilita a nekonfliktnost v týmu.
Týmový duch.
Věk – zohlednění věku a celkové formy.

c) V případě snahy zařadit do užšího výběru reprezentace člena ČFK působícího
dlouhodobě v zahraničí, musí vedoucí reprezentace dokladovat:
i.

Jeho tréninkovou intenzitu v místě jeho pobytu.
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ii.
iii.

Úroveň trenérů/učitelů, které ho vedou.
Prokázat jeho závodní činnost v místě jeho působení a jeho umístění.

7. Práva a povinnosti členů užšího výběru
reprezentace
1) Členové užšího výběru reprezentace získávají nárok na:
a) Účast na přípravě reprezentace
b) Zapůjčení oděvu zakoupeného ČFK pro tyto příležitosti.
c) Používání národního reprezentačního zekkenu, který obsahuje nápis CZECH v
horní části, českou státní vlajkou a jméno závodníka v dolní části. Reprezentační
zekken nesmí být používán pro jiné účely než oficiální akce reprezentace ČFK.
Výjimku může udělit vedoucí reprezentace.
d) Nášivku loga ČFK. Tato nášivka se nosí na vnější straně levého rukávu. Nášivka
nesmí být používána cvičenci, kteří nejsou členy užšího výběru reprezentace pro
aktuální ME, MS. Výjimku může udělit vedoucí reprezentace.
e) Finanční příspěvek ČFK, z rozpočtu schváleného GS ČFK.
f) Potvrzení členství v reprezentaci ČFK razítkem v průkazu z důvodu možnosti
využívat rehabilitační a zdravotní péči ústavů v ČR zaměřených na členy
reprezentací.

2) Členové užšího výběru reprezentace mají povinnost:
a) Řídit se pokyny vedoucího reprezentace.
b) Řídit se pokyny trenéra reprezentace a podle svých možností a schopností navíc
provádět individuální přípravu pro příslušné ME či MS.
c) Účastnit se přípravy reprezentace dle plánu stanoveného vedoucím
reprezentace a v případě neúčasti z vážného důvodu se předem řádně omluvit.
d) Na akcích reprezentace se chovat se tak, aby nebylo poškozeno jméno České
republiky, České federace Kendó a reprezentačního týmu.
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e) Při přípravě a na akcích reprezentace, při dodržení tradičních principů budó,
podávat maximální výkon, umožnit ostatním členům týmu podat maximální
výkon a podporovat je vlastním aktivním přístupem.

8. Příprava reprezentace
1) Příprava reprezentace se sestává z tréninků reprezentace, soustředění
reprezentace a individuální přípravy členů reprezentace.
2) Vedoucí reprezentace předloží plán přípravy reprezentace ke schválení VV vždy
na přípravné období příslušného ME, MS, a to s předstihem minimálně 9 měsíců
před příslušným ME, MS. V případě nově vzniklého mandátu, předloží plány
v nejbližším možném termínu.
3) Vedoucí reprezentace předloží návrh rozpočtu reprezentace na celý kalendářní
rok VV do 30. 11. předchozího kalendářního roku. Součástí tohoto návrhu
rozpočtu je finanční zajištění trenéra a cvičebních prostor pro všechny složky
přípravy reprezentace uvedené dále a příspěvek členů užší reprezentace na
účast na příslušném ME či MS.
4) VV tento návrh zpracuje jako součást rozpočtu ČFK, schvalovaného Valnou
hromadou.

9. Tréninky reprezentace
1) Týkají se širšího výběru reprezentace.
2) Tréninky reprezentace jsou tématicky zaměřené na zvyšování výkonu a
dosahování nejvyšší možné soutěžní formy.
3) Plán tréninků reprezentace se vytváří minimálně na půl roku dopředu.
4) Přesný termín a místo konání tréninků reprezentace určí vedoucí reprezentace
s ohledem na aktuální kalendář akcí ČFK a oznámí je všem členům reprezentace
min. 1 měsíc předem.
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5) Četnost akcí reprezentace v přípravném období se předpokládá min. 1x za
měsíc dle příslušného BU.

10. Účast na národních a mezinárodních závodech
reprezentace
1) Součástí zvyšování závodní formy členů reprezentace je jejich účast na
národních turnajích NP a MČR. Povinností vedoucího reprezentace je účast na
těchto akcích. Pokud příslušené BU nemá NP a MČR, zvolí vedoucí repre
alternativní akci.
2) Vedoucí reprezentace stanoví vždy na daný reprezentační rok seznam
mezinárodních závodů, kterých se reprezentace účastní v rámci přípravy.
Prioritně by mělo jít o závody s možností konfrontace s účastníky ME, či MS
daného BU.
3) Termíny všech akcí jsou vedoucím reprezentace zaneseny do celkového
ročního plánu přípravy reprezentace.

11. Soustředění reprezentace
1) Týkají se širšího i užšího výběru reprezentace.
2) Soustředění širšího výběru reprezentace je tématicky zaměřeno na zvyšování
soutěžní formy a dosahování nejvyšší možné soutěžní formy. Jedním z
nejdůležitějších bodů je souhra reprezentačního týmu jako celku.
3) Termíny a místa konání soustředění jsou zanesena v plánu přípravy
reprezentace, který obdrží každý člen reprezentace.
4) Standardní délka trvání soustředění je doporučená max. tři dny.
5) Četnost soustředění širšího výběru se předpokládá min. 2x ročně.
6) Za soustředění reprezentace mohou být pokládány národní, nebo mezinárodní
semináře. Vedoucí reprezentace na nich zajistí minimálně konzultace se členy
týmu.
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12. Nominační soustředění reprezentace
1) Nominační soustředění se koná před ME, MS.
2) Doba trvání nominačního soustředění je doporučená až čtyři dny.
3) Tohoto soustředění se zúčastní širší výběr reprezentace.
4) Jako součást nominačního soustředění reprezentace se doporučuje
konfrontační výběr (soutěž), jako jedno z kritérií nominace do užšího výběru
reprezentace.
5) Užší výběr reprezentace pokračuje v přípravě na dané ME či MS.

13. Soustředění užšího výběru reprezentace
1) Soustředění užšího výběru reprezentace je zaměřeno na konkrétní závod, utužení
týmu jako celku a podání maximálního výkonu jednotlivců v daných soutěžních
kategoriích. Je doporučeno zařadit psychologickou přípravu a taktiku.

14. Docházka na tréninky reprezentace
1) Pro člena reprezentace ČFK je docházka na všechny akce reprezentace povinná.
2) V případě závažného důvodu absence na akci reprezentace (např. nemoc, služební
cesta, vážná rodinná událost apod.) je člen reprezentace povinen se omluvit
vedoucímu reprezentace. Pokud tak neučiní je to klasifikováno jako neomluvená
absence a porušení tohoto řádu.
3) Za 2 neomluvené absence může vedoucí reprezentace udělit důtku. Za další
neomluvenou absenci může být člen výběru z reprezentace vyloučen.
4) Pokud se člen reprezentace nezúčastní více než 75% akcí reprezentace (trénink
reprezentace, soustředění reprezentace, národní a mezinárodní soutěže) bez
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závažného důvodu (byť s omluvou vedoucímu reprezentace), má vedoucí
reprezentace právo ho z reprezentace vyloučit.
5) Vyloučení člena z týmu reprezentace konzultuje vedoucí reprezentace s příslušným
vedoucím oddílu.

15. Plánované výsledky na ME, MS
1) Vedoucí reprezentace stanoví spolu s trenéry reprezentace plán výsledků, kterých
se budou snažit členové reprezentace dosáhnout v kategoriích jednotlivců a týmů.
2) V rámci tohoto plánu se bude tématicky stanovovat individuální zaměření
jednotlivců i celkové zaměření výcviku reprezentačního týmu.
3) Tento plán bude zveřejněn členům reprezentace.
4) VV ČFK bude informován o tomto plánu a ve zprávě o účasti na mistrovství bude
zhodnoceno jeho naplnění skutečnými výsledky.

16. Lékařské zabezpečení reprezentace ČFK
1) Vedoucí reprezentace dohlíží nad pravidelnými lékařskými prohlídkami členů
reprezentace.
2) V rámci přípravy je doporučeno vyšetření sportovním či výkonnostním lékařem.
3) V rámci jednotlivých soustředění reprezentace budou závodníci seznamováni s
aktualizací seznamu zakázaných látek a antidopingovou směrnicí.

17. Komunikace v rámci reprezentace
1) Hlavní elektronický komunikační kanál v rámci reprezentace, mimo osobní setkání
a telefonáty, je e-mail.
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2) Na žádost vedoucího reprezentace může VV zadat webmasterovi ČFK vytvořit
oficiální email, či emailovou skupinu.
3) Vedoucí reprezentace může stanovit další formy předávání informací (sdílená
úložiště atd.) tyto formy musí respektovat všeobecnou schodu členů reprezentace
proto je používat a dostupnost zvolené formy sdílení pro všechny. Je nutné
akceptovat svobodu odmítnutí jednotlivce komunikovat např. skrze sociální sítě a
další formy elektronické komunikace, mimo mail.

18. Závěrečná ustanovení
Případy neuvedené v tomto řádu řeší dle jejich závažnosti:
a)

Vedoucí reprezentace

b)

Výkonný výbor ČFK
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