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INFORMACE 
 
 

Určeno:  všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF 
 

Datum konání: 19. - 20. října 2013 
 

Místo konání: Bonver Aréna 

Cingrova 1627/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

   GPS: 49°50'1.273"N, 18°16'48.651"E  

 

Pořadatel:  Český svaz Taekwon-Do ITF  (oddělení soutěží a oddělení DaM) 

 

 

Účel akce: Testování výkonnosti členů středisek talentované mládeže i úrovně týmů jednotlivých 

středisek v disciplínách a kategoriích dle směrnice svazu č. 10. V disciplíně tul a matsogi 

bude sledována výkonost 3 členů v kategorii za středisko. V každé testované skupině v 

disciplínách tukgi a wiryok bude sledována výkonnost 2 členů nominovaných jejich 

střediskem. Porovnávat se bude výkonnost max. 2 chlapeckých a 2 dívčích týmů (mohou 

být smíšené z juniorů a žáků). V disciplíně hosinsool maximálně 2 družstev.  

                    Součástí akce je i sobotní trénink na exhibice a seminář pro trenéry a asistenty.  

Celkový počet účastníků za jednotlivá STM není omezen.  

 

Přihlášky k účasti, ubytování a stravě: 

Na přiloženém formuláři nejpozději do pondělí 14. října do 12:00 hod. pouze e-mailem na 

sekretariát svazu sekretariat@taekwondo.cz . Po tomto termínu svaz ubytování nezajišťuje.  

 

Ubytování a strava bude hrazeno svazem řádným členům STM a dále členům realizačních týmů 

příslušných středisek (trenérům STM ve funkci koučů, rozhodčím) dle Směrnice Středisek talentované 

mládeže č. 7. Ubytování ostatních účastníků je na náklady středisek. 

V případě, že středisko neobsadí objednaný počet ubytovacích míst, mohou mu být účtovány k úhradě 

náklady spojené s ubytováním za každou absentovanou osobu. Svaz hradí také pronájem sportovní 

haly. 

 

Registrace:  

Proběhne v sobotu 19. října 2013 od 12:00 do 13:00 ve sportovní hale v místě konání soutěže. 

V případě pozdního příjezdu organizátor z technických důvodů negarantuje zaregistrování! 
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN 
 

sobota 19. 10. 2013 11:30-14:00   oběd (sportovní hala) 

    12:00-13:00  registrace ve sportovní hale 

14:30-15:00 porada koučů 

14:30-16:30 společný trénink (sportovní hala) 

16:30-18:00 seminář na lapování (sportovní hala) 

od 18:00 příprava sportovní haly 

od 18:30 večeře (sportovní hala), ubytování 

  

neděle 20. 10. 2013 08:00   příchod do haly 

    08:00   porada rozhodčích 

                           08:30   nástup účastníků a zahájení 

    11:30-13:00  oběd (sportovní hala) 

    od 17.00  večeře formou balíčků na cestu 

                           18:00   předpokládané ukončení 

(doba ukončení akce je orientační) 

 

PROPOZICE 
 

I. Divize:  jednotlivci, družstva 

 

II. Skupina:  žáci, žákyně   - ročník 00, 01,02 a mladší  od 6. kupu 

junioři, juniorky  - ročník 95, 96, 97, 98 a 99  od 6. kupu 

 

III. Disciplíny a kategorie:  

výkonnost juniorů bude testována v 5 disciplínách Taekwon-Do ITF (tul, matsogi, tukgi, wiryok a 

hosinsool), žáků ve 4 disciplínách (tul, matsogi, tukgi a hosinsool). Pro tuto soutěž není 

aplikováno rozdělení soutěžících do technických skupin A a B. 

                            

TECHNICKÉ SESTAVY 

 

Kategorie: žáci, žákyně  6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. dan a vyšší 

  junioři, juniorky  6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. dan, II. dan a vyšší 

 

Eliminace:  1 povinná sestava 

Finále:  1 volitelná a 1 povinná sestava 
 

 

SPORTOVNÍ BOJ 

 

Kategorie: žáci:  -32, -38, -44, -50, +50 kg 

  žákyně: -32, -38, -44, -50, +50 kg 

  junioři: -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

  juniorky: -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg 
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Eliminace: utkání 1 x 3 min.  

Finále:     utkání 2 x 2 min. 

 

Ve sportovním boji mohou soutěžit držitelé technického stupně 4. kup a vyšší. 

 

 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY 

Výšky jsou uvedeny v cm na střed desky: 

 

 nopi dollyo dolmyo bandae nomo 

žáci 215 210 - - 130/70 

žákyně 205 200 - - 115/70 

junioři 245 240 220 220 230/70 

juniorky 215 210 180 180 170/70 

 

Soutěžní skupiny nejsou rozděleny na A a B. Zelené a modré pásky mohou soutěžit pouze ve svých 

technikách (nopi, dollyo a nomo). 

 

 

SILOVÉ PŘERÁŽENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální věková hranice pro start je 15 let v den konání soutěže. Soutěžní skupiny nejsou rozděleny 

na A a B. Zelené a modré pásky mohou soutěžit pouze ve svých technikách. 
 

 

HOSINSOOL 1 proti 2    1 hrdina proti 2 útočníkům  
 

Složení týmu může být z hlediska pohlaví a věku libovolné (žáci / junioři). Všichni členové týmu musí 

být držiteli minimálního technického stupně 2. kup. Pravidla budou uplatněna z varianty MIX (časový 

limit a povinné techniky). 

 

IV. Ostatní: 

Ubytování:   Zajišťuje organizátor včas přihlášeným závodníkům, rozhodčím a koučům. 

 

Park Inn by Radisson Hotel Ostrava 

Adresa: Hornopolní 3313/42, 702 00, Moravská Ostrava 

http://www.parkinn.cz/hotel-ostrava , tel: 595 195 555, 

info.ostrava@rezidorparkinn.com 

Cena pro nečleny STM 460,- Kč / 1 osoba / noc včetně snídaně, vstupu do 

welness a fitness centra 

  

 ap joomuk sonkal yop chagi dollyo chagi 
bandae 

dollyo chagi 

junioři 2 2 3 2 2 

 sonkal palkup yop chagi dollyo chagi 
dolmyo 

chagi 

juniorky 1 1 2 2 2 
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Stravování:    Stravování je možno objednat předem na přiloženém formuláři přihlášky. 

- oběd 89,- Kč, večeře 89,- Kč 

Strava pro přihlášené členy STM bude hrazena Svazem z prostředků na 

talentovanou mládež. 

 

Poplatky: Nominovaní a řádně přihlášení členové jednotlivých STM mají účast na této akci zdarma! 

 

Cestovné: Na náklady jednotlivých středisek. 

 

Rozhodčí: Každé středisko pro účely testování zajistí následující počet kvalifikovaných rozhodčích 

ČST ITF: 

 5 rozhodčích do 20 testovaných členů 

 7 rozhodčích nad 20 testovaných členů 

V případě, že středisko nezajistí požadovaný počet, zaplatí za každého chybějícího poplatek ve výši 

700 Kč. 

 

Lékařská prohlídka:  

Na základě legislativy ČR musí mít každý soutěžící platnou lékařskou prohlídku.  

Lékařská prohlídka musí být vystavena v roce 2013! 

 

 

V. Trénink a ostatní společné akce: 

 

V rámci 2. letošního setkání STM proběhne opět akce pro členy STM, trenéry a asistenty. Od 14.30 

hodin je připraven trénink pro členy STM vedený oddělením dětí a mládeže ve sportovní hale. Od 16.30 

pro trenéry a asistenty bude probíhat seminář na lapování (v případě zájmu mohou střediska 

nominovat vyšší stupně starší 15 let). Seminář bude započítáván do hodin trenérské kvalifikace. Pro 

seminář a trénink ve sportovní hale je nutný dobok a lapa. 
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