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Určeno:   všem sdruženým subjektům Českého svazu Taekwon-Do ITF 

 

Datum konání:   13. -15. listopadu 2015 

 

Místo konání:  Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk 

 http://www.scnb.cz/sportovni-centrum-nymburk/cz 

GPS souřadnice: 50°10'39.39"N, 15°3'33.37"E 

 

Pořadatel:    Český svaz Taekwon-do ITF (oddělení soutěží) 

 

Ředitel soutěže:   Ondřej Vrábel (777 011 692) 

Hlavní rozhodčí:  MUDr. Rostislav Kaňka (602 409 399) 

 

 

Přihlášky k soutěži: Nejpozději do pondělí 9. listopadu 2015 do 12:00 hodin. Akceptované 

budou pouze přihlášky zaslané e-mailem ve formě vyplněného formuláře – 

formát(.doc) přiložené přihlášky na sekretariát svazu 

sekretariat@taekwondo.cz a nebo exportem přihlášky z oddílové databáze.  

Po tomto termínu organizátor negarantuje start v soutěži a nezajišťuje 

ubytování a stravu. 

  

Ubytování: Zajišťuje organizátor přihlášeným závodníkům, rozhodčím a koučům. 

Organizátor z kapacitních důvodů negarantuje ubytování ve sportovním 

centru! Oddílům budou proplaceny náklady za ubytování a stravu 

rozhodčích při registraci, dle informací v VI. Rozhodčí. 

400 Kč / osoba / noc včetně snídaně 

 

Stravování:  oběd  120,- Kč 

večeře 120,- Kč 

(v ceně je polévka, hlavní jídlo, salát, zákusek, nealko nápoje) 

     

Startovné:   400 Kč za každého soutěžícího (500 Kč po termínu uzávěrky) 

0 Kč za každý tým (200 Kč po termínu uzávěrky) 

 

Registrace a vážení: Proběhne v pátek 13. listopadu v prostorách sportovní haly od 17.00 do 

19.00 hodin. V případě pozdního příjezdu nemohou být závodníci 

zaregistrováni do soutěže. U registrace a vážení musí být přítomen kouč. 

Všichni soutěžící jsou povinni mít uhrazen členský svazový příspěvek pro 

rok 2015 a platnou lékařskou prohlídku vystavenou v roce 2015 nebo 

prohlášení o zdravotní způsobilosti vystavené v roce 2015.  

 

 V sobotu proběhne dodatečné vážení juniorů, juniorek, veteránů a 

veteránek pro nedělní soutěž – pouze kontrola nahlášené váhové 

kategorie. Nebude možné provést změnu kategorie! 
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mailto:sekretariat@taekwondo.cz
http://www.scnb.cz/sportovni-centrum-nymburk/cz
mailto:sekretariat@taekwondo.cz


  

 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN 
 

 

Pátek 13.11. 

 

17.00-19.00  registrace, ubytování a vážení všech soutěžících 

20.00   porada koučů 

 

Sobota 14.11. 

 

7.30-8.00  příchod do haly 

8.00-8.30  porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště 

8.30 zahájení 1. soutěžního dne pro skupiny SENIORŮ A SENIOREK, ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ 

(všechny disciplíny jednotlivci i týmy) 

17.00-18.00  kontrola váhy juniorů a juniorek, veteránů a veteránek 

do 21.00  konec 1. soutěžního dne 

vyhlášení Mistrů ČR 2015 – senioři A + B, seniorky A + B, žáci, žákyně 

 

Neděle 15.11. 

 

7.30-8.00  příchod do haly 

8.00-8.30   porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště 

8.30 zahájení 2. soutěžního dne pro skupiny JUNIORŮ A JUNIOREK, VETERÁNŮ A 

VETERÁNEK 

 sebeobrana 

do 18.00 zakončení Mistrovství ČR 2015 

vyhlášení Mistrů ČR 2015 – junioři A + B, juniorky A + B, veteráni a 

veteránky 

vyhlášení nejúspěšnějších subjektů MČR 2015 

 

 

 

PROPOZICE 
 

 

I. Divize  jednotlivci, týmy 

 

II. Skupina:  žáci, žákyně - ročník 02, 03, 04 a mladší - 6. kup – II. dan 

  junioři „A“, juniorky „A“ - ročník 97, 98, 99, 00 a 01 - 2. kup – III. dan 

  junioři „B“, juniorky „B“ - ročník 97, 98, 99, 00 a 01 - 6.- 3. kup 

  senioři „A“, seniorky „A“ - ročník 96, 95, 94, 93 až 74 - 2. kup – IV. dan 

  senioři „B“, seniorky „B“  - ročník 96, 95, 94, 93 až 74 - 6.- 3. kup 

  veteráni, veteránky - ročník 75, 73, 72 a starší - 2. kup – VI. dan 

 

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve svazové databázi ke 

dni uzávěrky přihlášek k soutěži. TS I. Dan a vyšší je platný ke dni zobrazení ve svazové databázi na 

webových stránkách Svazu.  

 

 

III. Disciplíny a kategorie 

 

Junioři, juniorky, senioři a seniorky soutěží v disciplínách: tul, matsogi, tukgi, wiryok a hosinsool. 

Žáci a žákyně soutěží v disciplínách: tul, matsogi a tukgi. 

Veteráni a veteránky soutěží v disciplínách: tul, matsogi, wiryok a hosinsool.  

Veteráni mohou být členy seniorských týmů. 

 

Kategorie pro TUL a MATSOGI, počty desek pro WIRYOK a výšky na TUKGI jsou dle soutěžní   

Směrnice Českého svazu Taekwon-Do ITF č. 10. V disciplínách TUKGI a WIRYOK bude použita 

nominační technika dle volby soutěžícího. 

 

http://www.taekwondo.cz/dokument/smernice_c_10.pdf
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TUL 

 Barevné a černé pásky 

eliminace:   1 povinná sestava 

finále:   1 volitelná a 1 povinná sestava 

 

MATSOGI  eliminace: utkání 1 x 3 min. 

   finále:  utkání 2 x 2 min. 

   V této disciplíně soutěží výhradně držitelé 4. kupu a vyššího. 

 

HOSINSOOL  muži – 1 muž proti 3 mužům 

mix – 1 žena proti 2 osobám (muži nebo ženy) 

 

 

V disciplíně hosinsool může být tým složen z juniorů (-ek), seniorů (-ek) a veteránů (-ek). Do 

disciplíny hosinsool může oddíl přihlásit až 2 družstva do každé kategorie. Všichni členové týmu pro 

hosinsool musí být držiteli minimálního technického stupně 2. kup. 

 

 

IV. Pravidla: Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF, národních modifikací, soutěžní směrnice 

Českého svazu Taekwon-Do ITF č. 10 a těchto propozic. 

 

V. 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.  

 

VI. Rozhodčí: Každá škola/klub/oddíl zajistí pro každý soutěžní den Mistrovství následující 

počet kvalifikovaných rozhodčích v závislosti na celkovém počtu soutěžících:  

 

oddíl s 10 a méně soutěžícími = 2 kvalifikované rozhodčí 

oddíl s 11 a více soutěžícími = 3 kvalifikované rozhodčí 

  

V případě, že oddíl nezajistí odpovídající počet rozhodčích, zaplatí za každého chybějícího 500,- 

Kč/den. 

 

Svaz uhradí stravu a ubytování včetně snídaně maximálně 3 rozhodčím za daný subjekt ve dnech, 

kdy rozhodují. Rozhodčí, kteří rozhodují oba dny Mistrovství, mají nárok na proplacení příspěvku na 

cestovné ve výši 0,50 Kč/km. 

Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF a je třeba, aby byli přítomni na soutěžní ploše haly 

dle pokynů hlavního rozhodčího.  

Je možné využít rozhodčích z řad soutěžících veteránů, veteránek, juniorů a juniorek - ve 
dnech, kdy není vypsána soutěž pro danou věkovou skupinu.  

 

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

není omezen. V disciplínách tukgi a wiryok může škola nominovat až 2 

soutěžící. V divizi týmů může každá škola nominovat maximálně 1 tým do 

kategorie. 

 

VIII. Trofeje: Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Trofeje budou 

předány i nejúspěšnějším jednotlivcům – Mistrům ČR a třem 

nejúspěšnějším školám. 
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IX. Ostatní:  

 

Registrace a úhrady: 

 

 Oddíl objednává ubytování a stravu pro své závodníky, kouče, hosty a rovněž ROZHODČÍ!!! 

 Oddíl vyřizuje a hradí ubytování a stravu pro všechny členy výpravy na recepci Sportovního 

centra. 

 Registrace k vlastní soutěži se sestává: 

o Vážení soutěžících pro sportovní boj (probíhá nezávisle na dalších úkonech) 

o Kontrola přihlášky 

o Kontrola zdravotních prohlídek 

o Platba startovného a případných poplatků za rozhodčí 

o Vyúčtování náhrad za rozhodčí (ubytování, stravy a příspěvku na dopravu) 

 Registrace a vážení probíhají na sobě zcela nezávisle. 

 

Změny ve startovních listinách: 

Každá změna ve startovní listině (např. v souvislosti s chybným zařazením závodníka do kategorie 

apod.) po poradě koučů bude provedena za poplatek 1000 Kč.  

 

Chrániče: Povolené chrániče pro závodníky se řídí výhradně seznamem schválených 

chráničů pro soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-do ITF (k dispozici na 

www.taekwondo.cz v sekci „legislativa”). 

 

Legislativa: Každý soutěžící předloží prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě platného 

lékařského potvrzení. Předtištěný formulář je k dispozici na portále členů – 

http://portal.taekwondo.cz nebo v sekci legislativa na www.taekwondo.cz 

Prohlášení musí být vystaveno v roce 2015. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří na 

předchozích soutěžích Svazu doložili lékařskou prohlídku nebo prohlášení 

vystavené v roce 2015. Spolu s prohlášením nebo lékařským potvrzením 

předloží plastový průkaz člena Svazu.  

 

 

Doping: Vedoucí výpravy (kouč) je garantem, že soutěžící jeho oddílu jsou seznámeni 

s obsahem směrnice č. 14 – Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech 

soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF. 

 

 

 

X. Ubytování: Pro objednání ubytování využijte přihlášku k soutěži. Vzhledem k omezené 

kapacitě lůžek sportovního centra mohou být některé výpravy ubytovány i 

v jiných ubytovacích kapacitách v Nymburce. Stravování je vždy řešeno ve 

Sportovním centru. Pokud výprava neobsadí objednaný počet lůžek a stravy, 

mohou ji být účtovány storno poplatky. 
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