
 

 



MORAVIA OPEN 2014 
Pořadatel: Škola Taekwon-Do ITF Karviná 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Datum konání:   sobota, 25. října 2014 

Místo konání:   7. Základní škola, 1. Máje 1700, Frýdek-Místek, www.7zsfm.cz 

Pořadatel:   Škola Taekwondo ITF Karviná, www.karvina.taekwondo.cz, 

 www.ligataekwondo.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Šamal (II. Dan), tel.: 774745306, email: kamil.samal@gmail.com 

Ředitel soutěže:  Ing. Kamil Šamal  

Hlavní rozhodčí:  Bc. Jiří Teslík (IV. Dan)  

Přihlášky k soutěži:  Emailem na kamil.samal@gmail.com nejpozději do středy 22. 10. 2014, 22:00  

Startovné: 300 Kč (200 Kč pro výpravy s minimálně 20 závodníky)  

200 Kč pro nemoravské a zahraničí kluby (150 Kč výpravy s minimálně 20 

závodníky) 

Registrace: Kontrola účasti přihlášených závodníků, proběhne před zahájením samotné 

soutěže v pátek dne 24. 10. 2014 od 17:00 - 22:00 hod. 

Aktuální stav registrace: ZDE 

Ubytování:  Na přiloženém formuláři nejpozději do pondělí 20. 10. 2014 pouze e-mailem 

na kamil.samal@gmail.com. Po tomto termínu pořadatel ubytování 

nezajišťuje. Ubytování bude zajištěno v hotelu Centrum pořadatelem. 

www.hcentrum.cz/index.php?section=23&lang=0  

 Cena na osobu: 300 Kč 

 

U seniorů a seniorek za vítězství v boji =  odměna 30% ze startovného jejich 

kategorií. 

Velké finále best of the best (po vzoru ze SUN OPEN) - seniorští vítězové 

váhových kategorií +85, -85, -78 a -71 proti sobě o money prize!!! 

(výše money prize bude oznámena na slavnostním zahájení) 
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

 
Pátek, 24. 10. 2014 17:00 – 22:00   registrace a vážení 

Sobota, 25. 10. 2014 8:00   příchod do haly 

8:30   porada rozhodčích  

9:00   porada koučů 

9:30   slavnostní zahájení Moravia open (tul žáci a junioři) 

14:00   předpokládané vyhlášení nejúspěšnějšího žáka a  

žákyně   

 20:00   předpokládaný konec soutěže  

(doba ukončení je orientační) 

 

Po ukončení tulů žáků proběhne na stejných rinzích matsogi žáků. Po ukončení tulů juniorů, 

proběhne na stejném ringu tul seniorů. Časový plán zápasů bude na místě.       

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

I. Divize: jednotlivci 

II. Skupina:   žáci, žákyně – ročník 01, 02, 03 a mladší 

   junioři, juniorky – ročník 96, 97, 98, 99, 00 

   senioři, seniorky – ročník 95, 94, 93 a starší 

 

III. Disciplíny a kategorie: Soutěž žáků, juniorů a seniorů ve 2 individuálních disciplínách (tul, 

matsogi). 

TECHNICKÉ SESTAVY – DIVIZE JEDNOTLIVCI 

Kategorie: Žáci  10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan   

  Žákyně  10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan     

Junioři  10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan a výše    

  Juniorky 10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan a výše    

  Senioři  10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan a výše    

  Seniorky 10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan a výše    

 

Eliminace: 1 povinná sestava dle technického stupně soutěžícího 

Finále:  1 volitelná a 1 povinná sestava dle technického stupně soutěžícího 
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SPORTOVNÍ BOJ – DIVIZE JEDNOTLIVCI 

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    

  Senioři  -57, -64, -71, -78, -85, +85 kg    

  Seniorky -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

Sportovní boj od 6. kupu. 
Eliminace: utkání 1 x 3 min 

Finále:  utkání 2 x 2 min 

Systém oprav – při první prohře pokračuje bojovník v druhém pavouku (organizátor si vyhrazuje 

právo zrušit toto pravidlo) 

 

Chrániče: rukou, nohou, suspensor a chránič zubů 

Ve sportovním boji mají žáci povinný chránič hlavy 

 

 

OSTATNÍ 
 

Protest:  Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč 

písemně v souladu s procedurou (do 5 min. od ukončení zápasu) se zálohou 

500 Kč do rukou hlavního rozhodčího. 

 

Rozhodčí:  Subjekty, které se budou účastnit této soutěže, zajistí 2 rozhodčí. Za každého 

chybějícího rozhodčího zaplatí subjekt poplatek 1000,- Kč. Rozhodčí jsou pro 

celou dobu soutěže povinni být oblečeni dle pravidel ITF. 

Počet soutěžících:  Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do soutěže, 

není omezen.   

 

Ostatní: Každý soutěžící startuje na vlastní riziko. Každý závodník bude mít 

podepsaný revers. 

 

Soutěž: Organizátor vyhlašuje soutěž o největší výpravu. Tým, který přiveze nejvíce 

závodníků, obdrží lapy od firmy IPPON, která bude mít během soutěže v hale 

svůj stánek (nevztahuje se na pořádající oddíl) 

 

Online přenos:  Na www.ligataekwondo.cz budeme poprvé vysílat online přenos z několika 

ringů! 

Těšíme na vás, organizátor Kamil Šamal 
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REVERS 
 

Název soutěže: MORAVIA OPEN 2014     

Místo konání: Frýdek-Místek       

Datum konání: 25. 10. 2014 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

 

Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedené sportovní 

soutěže na vlastní riziko a nebezpečí.  

 

Prohlašuji, že jsem psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se této soutěže a v  případě 

jakéhokoliv úrazu nebudu po Taekwondo ITF Karviná požadovat žádné finanční ani jiné 

odškodnění a bolestné.  

Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas před jeho podpisem řádně přečetl(a) a 

podepsal(a) ho dle mé pravé, svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým 

obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční podpis. 

 

Závodníkům, kteří nedovršili v den závodu 18 let, podepisuje revers jejich zákonný zástupce. 

 

 

Dne …………………… Podpis účastníka soutěže / zákonného zástupce ……………………….…………… 


