
    ČESKÁ TAEKWON-DO 
ASOCIACE 

 
Bratrstva 44, 669 02 Znojmo, Česká republika 

Tel: +420 602 795 287, website: www.itf-czech.cz 
e-mail: secretary@itf-czech.cz  

 

VII. ZNOJMO OPEN 2014 
 

http://www.youtube.com/sosanznojmo 
 
Datum konání:   06. – 07. června 2014 
Místo konání:   Sportovní hala F. J. Curie 3302/5, Znojmo 
 
Pořadatel:   Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace 
Ředitel soutěže:       Ing. Jan Procházka ( +420 724 152 277 ) 
Hlavní rozhodčí:      František Macek (+420 602 795 287) 
Výsledkový servis:  Mgr. Radek Padrta, Josef Hrůza 
Zdravotní služba:   MUDr. David Náhlík 
 
Přihlášky:    Přihlášku zasílejte nejpozději do pondělí 26. května 2014 do 24:00 hod. 

   na přiloženém formuláři výhradně na e-mail secretary@itf-czech.cz  
 

 
Orientační plán soutěže 

 
 

Pátek 06. června 2014 
17:00 – 21:00         Registrace, vážení a ubytování. (Sportovní hala) 

 
Sobota 07. června 2014 

8:00 Příchod do haly. 
8:30                          Porada kaučů 
9:00                          Porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště. 
9:30 Slavnostní nástup a zahájení soutěže. 

                        20:30 Předpokládaný konec soutěže. 
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Propozice soutěže 

Divize - jednotlivci, družstva 
Skupina 
ml. žáci, ml. žákyně          věk   8 let a mladší 
st. žáci, st. žákyně             věk   9 – 13 let    
junioři, juniorky             věk 14 – 17 let    
senioři, seniorky             věk 18 let a starší  
 
Disciplíny a kategorie 
Tul od 10.Kupu, Matsogi od 8.Kupu 
 
TUL 
kategorie: ml.žáci        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup a vyšší 
                  ml.žákyně      10.+9.kup,8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup a vyšší   
                  st.žáci        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup a vyšší 
              st.žákyně        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup a vyšší 
              junioři        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan a vyšší 
              juniorky        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan a vyšší 
              senioři        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan a vyšší 
              seniorky        10+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan a vyšší 
eliminace: 1 povinná sestava.  
finále:       1 volitelná sestava a 1 povinná sestava. 
*  každý závodník musí splnit bod č. VII. Legislativa. 
Organizátor si dále vyhrazuje právo sloučit kategorie při nízkém počtu soutěžících v dané 
kategorii a nebo také přidat kategorii v T.S. II.Dan a vyšší. 
 
MATSOGI 
kategorie:  ml.žáci        do 20kg, do 25kg, do 30kg, do 35kg, nad 35kg 
   ml.žákyně do 20kg, do 25kg, do 30kg, do 35kg, nad 35kg 
                                           st.žáci         do 25kg, do 30kg, do 35kg, do 40kg, nad 40kg 
   st.žákyně do 25kg, do 30kg, do 35kg, do 40kg, nad 40kg 
   junior do 52kg, do 58kg, do 63kg, do 70kg, nad 70kg 
   juniorky do 42kg, do 48kg, do 53kg, do 60kg, nad 60kg 
   senior do 54kg, do 63kg, do 71kg, do 80kg, nad 80kg 
   seniorky do 52kg, do 58kg, do 63kg, do 70kg, nad 70kg 
 eliminace: utkání 1 x 1,5 min. ml.žáci a st.žáci, 1 x 2 min. junioři a senioři. 
 finále: utkání 2 x 1,5 min. žáci, junioři a senioři. 
*  každý kouč plně zodpovídá, za svého závodníka a také zajistí, aby jeho závodník měl na 
sobě, při zápase povinné chrániče dle soutěžních pravidel I.T.F. (žáci, junioři povinná přilba,  
muži suspenzory, všichni závodníci musí mít chrániče na zuby, uzavřené chrániče na ruce ne 
typu boxerek) 
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie při nízkém počtu soutěžících v kategorii. 
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T-KI 
kategorie: junioři, juniorky a senioři seniorky  
 
 
Družstva 
                Každá škola, či oddíl může nominovat:  

maximálně 1 družstvo, pro disciplínu Tul      
maximálně 1 družstvo, pro disciplínu Matsogi  
maximálně 1 družstvo, pro disciplínu Hosin-Sool v kategorii žáci,junioři a senioři. 
Tým musí odevzdat při poradě kaučů protokol sebeobrany (popis provedení 
sebeobrany). 

                 Škola, či oddíl mohou nominovat jak tým žen, tak tým mužů v obou kategoriích.  
 

 
TUL – tým 
Každý tým se skládá  ze tří až pěti závodníků. 

                 eliminace: 1 volitelná sestava.  
                 finále:       1 volitelná sestava a 1 povinná sestava. 

Povinná sestava bude určena, dle nejnižšího technického stupně člena týmu. 
Tým může být sloučen v kategoriích:   ( junioři + senioři ) a ( juniorky + seniorky ).  
                       Žáci (ml.žáci +st.žáci) mohou sestavit smíšený tým ( žáci + žákyně ). 

 
                MATSOGI – tým 
                Každý tým se skládá ze tří až pěti členů.  
                eliminace: utkání 1 x 1,5 min. junioři a senioři. 
                finále: utkání 1 x 1,5 min. 
                Tým, který získá 3 body automaticky vyhrává. 
                Tým může být sloučen v kategoriích: ( junioři + senioři ) a ( juniorky + seniorky ). 
 
                HOSIN-SOOL – tým 

Každý tým se skládá: 
Žáci mohou sestavit smíšený tým ( žáci + žákyně ), ze tří až čtyř členů o délce 
minimálně 40 vteřin a maximálně 60 vteřin. 
Junioři mohou sestavit smíšený tým ( junioři + juniorky) ze tří až čtyř členů o délce 
minimálně 40 vteřin a maximálně 60 vteřin. 
Senioři mohou sestavit smíšený tým ( senioři + seniorky ) ze tří až čtyř členů o 
délce minimálně 40 vteřin a maximálně 60 vteřin. 
 

Ostatní 
 

Startovné :      400 Kč,- nebo 20 € za soutěžícího. 
                         500 Kč,- za soutěžícího přihlášeného po termínu uzávěrky.  
                         Každá změna ve startovní listině ( např. v souvislosti s chybným zařazením   
                         závodníka do kategorie apod. ) bude provedena, za poplatek 1 000,- Kč.  
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Rozhodčí :       Každá škola či oddíl, za kterou bude závodit 10 soutěžících a méně, zajistí  
                         minimálně 1 kvalifikovaného rozhodčího. Subjekty s 11 a více soutěžícími  
                         zajistí pro tuto soutěž minimálně 2 kvalifikované rozhodčí. Kvalifikovaný     
                         rozhodčí bude po celou dobu trvání soutěže na svém určeném místě,  
                         popřípadě bude setrvávat v sektoru určeném pro rozhodčí soutěže.   
                         V případě, že se  nebude jednat o kvalifikovaného rozhodčího, zaplatí škola či                     
                         oddíl poplatek 500,- Kč za každého nekvalifikovaného ( tento rozhodčí musí  
                    mít minimálně 4. kup ).  
                         V případě, že oddíl nezajistí ani nekvalifikovaného rozhodčího s         
                         min.4.kupem, zaplatí za každého chybějícího 1 000,- Kč.  
                         Rozhodčí se dostaví k registraci spolu se svými oddíly. Během celé soutěže  
                         jsou povinni být oblečeni dle pravidel I.T.F. Je třeba, aby byli přítomni na  
                         soutěžní ploše haly v sobotu od 8.00 hod. Rozhodčím bude hrazeno  
                         ubytování a oběd.  
 
Kouč :             Každý soutěžící, který nastupuje do kategorie zápasů, musí být doprovázen  
                         poučeným koučem starším 18 let a v oblečení odpovídajícím pravidlům I.T.F. 
 
Pravidla :        Soutěž se bude řídit platnými soutěžními pravidly I.T.F. 
 
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.  
 
Trofeje :          Za 1., 2., a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile a certifikáty za účast.  
                          Trofeje budou předány i nejúspěšnější ženě ( žákyně, juniorka, seniorka ) a muži   
                          ( žák, junior, senior ). Také bude předán pohár pro nejúspěšnější školu, či oddíl. 
 
Legislativa :    Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni  
                          potvrzenému v průkazu, který předloží každý závodník při registraci                                   
                          6. 6. 2014.  
                          S ohledem na legislativu České republiky, musí mít každý soutěžící  
                          platnou lékařskou prohlídku s potvrzením o zdravotní způsobilosti ne starší   
                         12 měsíců. 
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Ubytování :        
Organizátor zajistí ubytování všem přihlášeným výpravám, které pošlou svoji závaznou 
přihlášku do pondělí 26. května 2014 do 24:00 hod.  
 
Kontaktní osoba pro ubytování: Antonín Belháč  
 belanton@hotmail.cz 
tel: +420777034834 
 
Hotel Prestige     (CZ, EN, DE) 
www.hotel-prestige.cz  
Individuální cenová nabídka:  dvojlůžkový pokoj za 1870,- Kč.  
Při objednávce nutno uvést heslo „taekwondo“. 
Privátní parkoviště 
 
Motorest PENZION u Benziny 
www.motorestpenzion.cz 
Kapacita 38 s přistýlkami.   
Individuální cenová nabídka:  dvojlůžkový pokoj za 600,- Kč. 
Při objednávce nutno uvést heslo „taekwondo“. 
 
Penzion ZNOJMO        
www.penzion-znojmo.cz 
Kapacita 15 osob – 5 třílůžkových pokojů 
Cena  za osobu na noc 400,- Kč se snídaní 
 
Penzion GARNI  Znojmo                         
www.garni.cz 
Kapacita 35 osob.  
Cena za pokoj:  
dvojlůžkový pokoj  790,-Kč/noc,  
třílůžkový pokoj 990,- Kč/noc,  
čtyřlůžkový pokoj  1190,- Kč/noc 
Privátní parkoviště 
 
Penzion E59                                      
www.e59.cz 
Kapacita 17 osob.  
Cena za osobu na noc 375,- Kč bez snídaně. 
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Místo turnaje 
Ráj všech cyklistů, milovníků vína a historie leží na hranicích s Rakouskem. Slunné a úrodné 
nížiny, ovocné sady a proslulé vinohrady střídá malebná pahorkatina a hluboká údolí několika 
řek. Tou nejslavnější je Dyje, kterou střeží několik mohutných hradů a romantických zámků. 
Kolem jejího hraničního toku s četnými meandry se rozkládá nejmenší národní park České 
republiky, Podyjí, se skalnatými i zalesněnými svahy, vřesovišti, unikátními lesostepmi 
a hustou sítí značených turistických cest a cyklostezek.  
Centrem regionu je Znojmo, druhé největší město Jihomoravského kraje a zároveň středisko 
vyhlášené vinařské oblasti. Pokud přijedete, jeden den nestačí. 

 
Virtuální prohlídka: http://www.virtualtravel.cz/mesto-znojmo/vyhled-na-mesto.html 
 
 
Těšíme se na Vás v červnu ve Znojmě. 
 
S pozdravem 
 
František Macek, IV.Dan  
prezident  
 
Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace 
INO 348 
www.itf-czech.cz 
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