
 

 



MORAVIA OPEN 2015 
Pořadatel: Škola Taekwon-Do ITF Karviná 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Datum konání:   17. - 18. října 2015 

Místo konání:   Hrušovská 15/2953 702 00 Ostrava - Přívoz 

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

 www.ligataekwondo.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Kamil Šamal (II. Dan), tel.: +420774745306, 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 14. 10. 2015, 22:00  

Startovné: 500 Kč (-100 Kč za rozhodčí, -100 Kč pro výpravy s minimálně 20 závodníky) 

 Tzn. 20ti členná výprava s rozhodčím 300 Kč na osobu 

 Druhý start (pouze matsogi ): 100 Kč  

Registrace: Kontrola účasti přihlášených závodníků, proběhne před zahájením samotné 

soutěže v pátek dne 16. 10. 2015 od 20:00 - 22:00 hod. a v sobotu dne 17. 

10. od 8:00 – 10:00 

Aktuální stav registrace: 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ONvX38ip45pY5EODv9sdaXLxFm

aXWVR9G2Rq9dERt_0/edit) 

 

 

 

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

kategorií. 

Velké finále best of the best v SOBOTU 17.10. v 19:00 – vítězové 4 nejvyšších 

váhových kategorií seniorů a seniorek se utkají proti sobě o money prize!!! 

(výše money prize bude oznámena na slavnostním zahájení) 

 

 

 

 

http://www.karvina.taekwondo.cz/
http://www.ligataekwondo.cz/
mailto:kamil.samal@gmail.com
mailto:kamil.samal@gmail.com
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

 
Pátek, 16. 10. 2015 20:00 – 22:00   registrace a vážení 

Sobota, 17. 10. 2015 8:00 – 10:00  registrace a vážení 

11:00   porada rozhodčích  

11:30   porada koučů 

12:00   slavnostní zahájení Moravia open 

(v sobotu proběhnou komplet soutěže mini, mladší 

žáci a starší žáci, matsogi a t-ki seniorů) 

   19:00   Best of the best – finálový večer 

 21:00   předpokládaný konec 1. soutěžního dne  

(doba ukončení je orientační) 

 

Neděle, 18. 10. 2015 8:00   příchod do haly 

8:15   porada rozhodčích  

8:30   porada koučů 

9:00   pokračování soutěže 

(senioři tuly a junioři komplet)   

 15:00   předpokládaný konec soutěže  

(doba ukončení je orientační) 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

I. Divize: jednotlivci, týmy (pouze matsogi) 

II. Skupina:   mini – ročník 2008 a mladší 

   mladší žáci a žákyně – ročník 07, 06, 05 

starší žáci, žákyně – ročník 04, 03, 02 

   junioři, juniorky – ročník 97, 98, 99, 00, 01 

   senioři, seniorky – ročník 96, 94, 93 a starší 

 

III. Disciplíny a kategorie: Soutěž mini, mladších a starších žáků, juniorů a seniorů ve 3 

individuálních disciplínách (tul, matsogi, t-ki) a týmové matsogi 
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TECHNICKÉ SESTAVY – DIVIZE JEDNOTLIVCI 

Kategorie: mini žáci a žákyně: 10. + 9., 8. kup a výše 

mladší žáci a žákyně: 10. + 9., 8. + 7., 6. kup a výše 

starší žáci a žákyně: 10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. kup a výše 

  junioři a juniorky: 10. + 9., 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan a výše  

  senioři a 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 

 

SPORTOVNÍ BOJ – DIVIZE JEDNOTLIVCI 

Ve všech druzích bojů se jede systém oprav (po první prohře je nasazen bojovník do opravného 

pavouku a stále bojuje o medaili). V případě, že budou v kategorii jen 3 bojovníci, utkají se 

systémem každý s každým. 

 

Váhové kategorie: mini: -120, +120 cm 

   mladší žáci a žákyně: -130, -140, +140 cm (matsogi i pointfighting) 

starší žáci a žákyně: -32, -38, -44, -50, +50 kg (-140, -150, +150 cm 

pointfighting) 

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 

 

Mini: -7 let pointfighting s pěnovými tyčkami (80cm) 

 

Eliminace: utkání 1 x 1 min 

Finále:  utkání 2 x 1 min 

 

Mladší žáci a žákyně: pointfighting (10. – 5. kup) 

 

Eliminace: utkání 1 x 1 min 

Finále:  utkání 2 x 1 min 

 

Mladší žáci a žákyně: matsogi (4. kup a výše) 

 

Eliminace: utkání 1 x 1,5 min 

Finále:  utkání 2 x 1 min 
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Starší žáci a žákyně: pointfighting (10. – 5. kup) 

 

Eliminace: utkání 1 x 1,5 min 

Finále:  utkání 2 x 1 min 

 

Starší žáci a žákyně: matsogi (4. kup a výše) 

 

Eliminace: utkání 1 x 2 min 

Finále:  utkání 2 x 1,5 min 

    

Juniorské a seniorské kategorie: pointfighting (10. – 5. kup) 

 

Eliminace: utkání 1 x 2 min 

Finále:  utkání 2 x 1,5 min 

 

Juniorské a seniorské kategorie: matsogi (4. kup a výše) 

 

Eliminace: utkání 1 x 3 min 

Finále:  utkání 2 x 2 min 

 

Chrániče: rukou, nohou, suspensor a chránič zubů 

Ve sportovním boji mají žáci a junioři povinný chránič hlavy 

 

T-KI – DIVIZE JEDNOTLIVCI 

Nominační technika: pouze NOPI CHAGI 

Jednotlivec si nahlásí výšku techniky nopi chagi. Ze všech, kteří se nominují, se vyberou 3 nejlepší (v 

případě, že si výšku nahlásí a úspěšně zvládne více jednotlivců, postoupí všichni takto nominováni). Ti 

budou pokračovat v dalších technikách: 

 

senioři a junioři: dollyo, dolmyo, bandae 

mladší i starší žáci: dollyo 

 

Věková kategorie mini místo této disciplíny bude soutěžit v počtu kopnutí za 10 sekund na lapu! 

Lapa bude v pozici pro kop dollyo chagi. 
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OSTATNÍ 
 

Sloučení kategorií:  V případě malého počtu závodníků v kategorii si organizátor vyhrazuje právo 

tyto kategorie sloučit. Vždy tak bude provedeno po domluvě s kouči. 
 

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:  Není žádná pokuta za nedodání rozhodčího. Subjekty, které se budou účastnit 

této soutěže a zajistí alespoň 1 rozhodčího, dostanou slevu na startovném 

100 Kč/soutěžící 

  

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. 

 

Poháry: Poháry budou předány nejlepším jednotlivcům a třem nejlepším výpravám. 

Nejlepší výpravy se vyhodnotí dle klíče: zlatá medaile = 3 body, stříbrná 

medaile = 2 body a bronzová medaile = 1 bod. 

 

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! 

 

Harmonogram kategorií: Na místě bude vyvěšen harmonogram všech ringů. Budete tak vědět o tom, 

kdy vaše kategorie začíná. 

 

TOP TEN liga: Výsledky se započítávají do celoroční TOP TEN ligy. Čeští závodníci budou 

nalosováni do pavouků podle žebříčků tak, že dva nejlepší závodníci se 

mohou spolu utkat až ve finále. 

 

Občerstvení: Na místě bude občerstvení. 

 

 

Těšíme na vás,  

organizátor Kamil Šamal

http://www.ligataekwondo.cz/
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ORIGINÁLNÍ TURNAJOVÉ TRIČKO 
 

Je zde možnost si objednat originální turnajové tričko. Můžete si objednat tričko s ČESKOU 

REPUBLIKOU na zády nebo s VLASTNÍM JMÉNEM! Nezapomeňte, že objednávka musí být odeslána 

nejpozději do pátku 10. října 2015 – 12:00. Po tomto datu nemůžeme zaručit, že bude tričko možno 

vyzvednout přímo na turnaji.  

 

Své objednávky posílejte na e-mail: kamil.samal@gmail.com. V případě, že si zvolíte variantu 

s vlastním jménem, nezapomeňte v emailu uvést jaké jméno/a mají být napsána na zadní straně 

trička. 

 
CENÍK  

 
VELIKOST XXS, XS, S M, L, XL, XXL 

CENA 400 Kč 520 Kč 

CENA S VLASTNÍM JMÉNEM 450 Kč 570 Kč 

 
Trička 

Č
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REVERS 
 

Název soutěže: MORAVIA OPEN 2015     

Místo konání: Ostrava-Přívoz      

Datum konání: 17. - 18. 10. 2015 

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 ……………………….…………… 


