
ČČ  EE  SS  KK  ÝÝ    SS  VV  AA  ZZ    TT  AA  EE  KK  WW  OO  NN  ––  DD  OO    II  TT  FF    
ZZááttooppkkoovvaa  110000  //  22,,  PP..  SS..  4400,,  PPrraahhaa  66,,  116600  1177,,  GGSSMM  sseekkrreettaarriiáátt::  ++442200  660044  225588  110099  

hhttttpp::////wwwwww..ttaaeekkwwoonnddoo..cczz  eemmaaiill::  sseekkrreettaarriiaatt@@ttaaeekkwwoonnddoo..cczz 

 

 

PPoohháárr  ČČeesskkééhhoo  ssvvaazzuu  

TTaaeekkwwoonn--DDoo  IITTFF  
jjuunniioorrůů,,  sseenniioorrůů  aa  žžáákkůů  

  
 

Datum konání:    18. června 2016 

 

Místo konání:          Sportovní hala ZŠ Mařádkova, Mařádkova 518/15, Opava 

 GPS souřadnice: 49.9437939N, 17.8950994E 

 

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

Ředitel soutěže:   Ondřej Vrábel (+420 777 011 692) 

Hlavní rozhodčí:  MUDr. Rostislav Kaňka (+420 602 409 399) 

 

 

Přihlášky k soutěži:  

Nejpozději do pondělí 13. června 2016 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. 

 

 

Ubytování: Je možno objednat individuálně Hotel Iberia, Pekařská 11, Opava v ceně 500 Kč / 

osoba. Tel.: +420 553 776 700, e-mail: info@hoteliberia.cz, www.hoteliberia.cz 

 

Stravování: možno objednat v restauraci Minverva-Gastro, Mařádkova 2913/28, Opava 

 Jednotné menu - kuřecí závitek zabalený ve slanině plněný uzeným sýrem se 

šťouchanými bramborami v ceně 120 Kč objednávejte spolu s přihláškou k soutěži 

  

Startovné:   300 Kč za soutěžícího, 400 Kč při přihlášení po uzávěrce 

členové Svazu – školy z území Čech mají startovné zdarma při včasném 

přihlášení, po uzávěrce 400 Kč 

 

Registrace a vážení: Proběhne v sobotu 18. června v prostorách sportovní haly od 8.30 do 9.30 

hodin. V případě pozdního příjezdu nemohou být závodníci zaregistrováni 

do soutěže. U registrace a vážení musí být přítomen kouč. Všichni soutěžící 

jsou povinni předložit buď platnou lékařskou prohlídku vystavenou v roce 

2016, nebo prohlášení o zdravotní způsobilosti vystavené v roce 2016. 

Spolu s ním předloží plastový průkaz člena Svazu. 
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

 

Sobota 18.6.2016 

 

8:30 – 9:30   registrace a vážení 

  9:30   porada rozhodčích  

  10:30   porada koučů 

11:30 zahájení soutěže (žáci + junioři tul a matsogi, po skončení proběhne 

kompletní soutěž seniorů) 

do 18:00  konec soutěže, vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců a škol 

 
(časový rozvrh je závislý od počtu závodníků a rozhodčích, bude upřesněn v průběhu soutěže) 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE  

 

I. Divize:  jednotlivci 

 

II. Skupina:  žáci, žákyně  - ročník 03, 04, 05 a mladší 

   junioři, juniorky - ročník 98, 99, 00, 01 a 02 

   senioři, seniorky  - ročník 97, 96, 95, 94 a starší  

 

III. Disciplíny a kategorie: Junioři, senioři a žáci soutěží v disciplínách tul a matsogi. 

 

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. 

Veteránští držitelé TS V. a VI. Dan mohou startovat v technických sestavách a sportovním boji 

seniorské skupiny. V Technických sestavách povinné a volitelné sestavy jako pro držitele TS IV. Dan. 

 

TECHNICKÉ SESTAVY soutěží držitelé 8. kupu až IV. danu  

 
eliminace:   1 povinná sestava 

finále:   1 volitelná a 1 povinná sestava 

 

SPORTOVNÍ BOJ   soutěží držitelé 4. kupu až IV. danu  

 

 eliminace:  utkání 1 x 2 min.  

finále:    utkání 2 x 2 min. 

 

Od 1.1.2015 mají povinný chránič hlavy žáci a JUNIOŘI. Sportovní boj bude rozdělen v juniorské a 

seniorské věkové skupině na technickou skupinu A a B. 

 

 

SYSTÉM SOUTĚŽE 

 

Systém soutěže v technických sestavách a sportovním boji bude každý s každým (liga). V případě, že 

v dané kategorii bude 6 a více soutěžících, budou rozděleni do více skupin. 

Ve skupinách soutěží závodníci pouze v povinné sestavě a ve sportovním boji 1x 2 minuty. Případná 

finále 1 volitelná + 1 povinná sestava a ve sportovním boji 2x 2 minuty. 
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IV.Ostatní: 

 

Registrace a úhrady: 

 

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

 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. 

 

 

Pravidla: Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF a směrnice Českého svazu Taekwon-Do 

ITF č.10 – Národní soutěže, k dispozici na www.taekwondo.cz v sekci 

„legislativa“).  

 

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

soutěže, není omezen. 
 

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: Každá škola/klub/oddíl, za kterou bude závodit 10 soutěžících a méně, zajistí na 

celý soutěžní den alespoň 3 kvalifikované rozhodčí. Subjekty s 11 a více 

soutěžícími zajistí pro tuto soutěž minimálně 4 kvalifikované rozhodčí. 

V případě, že se nebude jednat o kvalifikovaného rozhodčího ČST ITF, zaplatí 

škola/klub/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 700,- Kč. Je možno 

využít kombinace soutěžích rozhodčích – junior/senior. 

 

Školám, které zajistí celodenní rozhodčí, bude proplacena strava (oběd) a 

příspěvek na cestovné ve výši 0,50 Kč/km na osobu. 

 

Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF po celou dobu své činnosti. Je 

třeba, aby byli přítomni na soutěžní ploše haly v sobotu od 11.30 hod. 

 

Trofeje: Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii jednotlivců bude předána medaile. Ve všech 

kategoriích bude pouze 1x 3. místo. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším 

jednotlivcům v jednotlivých soutěžních skupinách a rovněž třem nejúspěšnějším 

školám. 

 

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 2016. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří na 

předchozích soutěžích Svazu doložili lékařskou prohlídku nebo prohlášení 

vystavené v roce 2016. Spolu s prohlášením nebo lékařským potvrzením 

předloží plastový průkaz člena Svazu.  

 

http://www.taekwondo.cz/
mailto:sekretariat@taekwondo.cz
http://www.taekwondo.cz/
http://portal.taekwondo.cz/
http://www.taekwondo.cz/


ČČ  EE  SS  KK  ÝÝ    SS  VV  AA  ZZ    TT  AA  EE  KK  WW  OO  NN  ––  DD  OO    II  TT  FF    
ZZááttooppkkoovvaa  110000  //  22,,  PP..  SS..  4400,,  PPrraahhaa  66,,  116600  1177,,  GGSSMM  sseekkrreettaarriiáátt::  ++442200  660044  225588  110099  

hhttttpp::////wwwwww..ttaaeekkwwoonnddoo..cczz  eemmaaiill::  sseekkrreettaarriiaatt@@ttaaeekkwwoonnddoo..cczz 

 

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

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

soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF. 

 

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 1.000,- 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”). 
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