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Zimní seminář 2015 
První akcí letošního roku 2015 byl Zimní seminář Moderního sportovního karate, který se konal 

na pražském Smíchově. 

Hlavní náplň semináře byla věnována základním kombinacím přímých kopů a úderů. Velký důraz 

byl věnován technickým detailům v jednotlivých bojových kombinacích. 

Druhý víkend zimního semináře jako vždy patřil turnaji, na kterém jsme měli příležitost poměřit 

naše dovednosti s ostatními oddíly. Také se jednalo o první akci, na které bylo možné nasbírat 

body do ligy MSK 2015. 

Náš oddíl se ani tentokrát neztratil. Všem účastníkům z Pardubic, kteří se účastnili turnajových 

disciplín, se podařilo nejméně jednou umístit na jedné ze tří nejlepších pozic a každý si tak 

odnesl domů nějaké to ocenění. 

První turnajovou disciplínou byly formy. Jedná se o technicky dokonalý způsob boje s 

imaginárním soupeřem. Právě v této části turnaje lze nejlépe sledovat technickou úroveň 

provedení jednotlivých bojových kombinací. 

Tabulka umístění ve formách 

Dalibor Mrňávek  F°4 (Quarta-set) 1. místo  

Ondřej Vachek  F°3 (Tertia-set) 1. místo  

Jiří Novák  F2° (Secunda) 2. místo  

 

 

                             Vlevo: Ondřej Vachek, sportovní boj 
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Dále měli účastníci možnost porovnat nejen své technické, ale také taktické dovednosti v boji s 

reálným soupeřem. Lehčí způsob boje nazýváme sparing. Je určen nižším pasům jako před 

příprava pro sportovní boj, který už je méně limitován povolenými akcemi a je tedy naopak 

vhodnější pro pasy vyšší. 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Jiří Novák  MO (muži oranžoví) 1. místo 

Martin Goláň MY (muži žlutí) 2. místo 

Dalibor Mrňávek  MB+G (muži modří a zelení) 2. místo  

Ondřej Vachek  MB+G (muži modří a zelení 3. místo 

  

Na úplný závěr semináře byla všem, kteří splnili podmínky svého cvičebního programu, udělena 

zkouška na vyšší technický stupeň. Oddíl MSK Sokol Pardubice zaznamenal úspěchy i v tomto 

směru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Vpravo: Martin Goláň, předávání vyššího stupně 

 

Jiří Novák 7. kyu (druhý oranžový pás) 

 
Martin Goláň 8. kyu (první oranžový pás) 
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Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

  

 

 
 

Město Pardubice podporuje sport 

Zleva: Dalibor Mrňávek, Stanislava Kubešová, Ondřej Vachek, Jiří Novák, 

Martin Goláň, mistr Pavel Trunec 


