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ZIMNÍ SEMINÁŘ KARATE 2017  
14.-15.1. a  21.-22.1. 2017 v Hanušovicích 

První letošní zimní seminář karate se uskutečnil v 

Hanušovicích. Jako vždy se první víkend trénovalo. Žluté 

a bílé pasy si prošly programem 10, kde si procvičily 

použití přímých kopů ve dvojicích, údery v kontrech a 

podmety pod přísným dozorem mistra Jana Radila, I. 

Dan. Tréninku oranžových pasů se zhostil mistr Pavel 

Trunec, II. Dan, pod jehož vedením si cvičenci osvojili 

dynamiku, rychlost, přesnost a účinnost kombinacích v 

sériích, přímých kopů a podmetů s partnerem. 

 

Vyšší pasy se společně věnovaly nácviku technik v sériích 

a použití karate v sebeobraně pod vedením mistra Pavla 

Sokola, IV.Dan. Nechyběla ani teoretická část pro vysoké 

pasy, o kterou se postaral mistr Adam Knajbl, II.Dan. Druhý 

víkend se po krátkém, tříhodinovém tréninku zaměřeném 

na přípravu na formy a boje, konal tradičně testovní turnaj. 

V sobotu se závodníci měřili v oblasti technické dokonalosti 

svých technik, prostřednictvím disciplíny forem. V neděli se 

utkali v řízeném sportovním 

boji, nebo jeho jednodušší 

variaci, sparingu, určené pro nižší pasy, sloužící k osvojení 

základních principů boje a technik předtím, než nastoupí do 

boje sportovního. 

Naši členové vybojovali cenná umístění jak v bojových 

kategoriích, tak v kategoriích forem a stali se s přehledem 

nejúspěšnějšími závodníky turnaje, obsadíce prozatimní 

prvenství v lize 2017, které se budou snažit obhájit na 

příštím ligovém turnaji, Jarním semináři v březnu.  

Děkujeme za podporu našim sponzorům: 

 

Dalibor Mrňávek kope soupeře 

Jiří Michek zakončuje akci na soupeře 

Naši kluci si to rozdali ve finále 

Město Pardubice podporuje sport 
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Tabulka umístění ve formách 

Dalibor Mrňávek F°5 (Quinta set) 1. místo 
 

Jiří Michek F°3 (Tertia set) 2. místo 
 

Martin Goláň F°3 (Tertia set) 3. místo 
 

 

Tabulka umístění ve sparingu a bojích 

Dalibor Mrňávek MA (muži absolutní) 2. místo 
 

Martin Goláň MG (muži zelení) 1. místo 
 

Jiří Michek MG (muži zelení) 2. místo 
 

David Puchoň MY+MO (muži žlutí + oranžoví) 1. místo 
 

David Šulc MY+MO (muži žlutí + oranžoví) 3. místo 
 

Daniel Orts M16 (muži pod 16 let) 4. místo  

 

 

Pardubická vítězná výprava  


