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Datum konání:             24. - 25. března 2012 
 
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 (+420 777 011 692) 
Hlavní rozhodčí:  Rostislav Kaňka (+420 602 409 399) 
 
Přihlášky k soutěži a ubytování: 

E-mailem na sekretariat@taekwondo.cz nejpozději do pondělí 19. března 2012, 12:00 hodin. Po 
tomto termínu svaz ubytování nezajišťuje.  
 
Ubytování: Zajišťuje organizátor přihlášeným závodníkům, rozhodčím a koučům. Organizátor 

z kapacitních důvodů negarantuje ubytování ve sportovním centru! 
400 Kč / osoba / noc včetně snídaně (členové svazu) 
600 Kč / osoba / noc včetně snídaně (nečlenové svazu) 

 
Stravování: oběd  115,- Kč 

večeře 115,- Kč 
(v ceně 115,- je polévka, hlavní jídlo, salát, zákusek, nealko nápoje) 

 
Startovné:  400 Kč / člen svazu (500 Kč po uzávěrce přihlášek) 

500 Kč / nečlen svazu (700 Kč po uzávěrce přihlášek) 
 

 

 
 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 
 
 
Sobota, 24.3.2012 
 

10:00 – 12:00  registrace, vážení a ubytování (Sportovní centrum) 
  12:30   porada koučů (Sportovní centrum) 
  13:30   porada rozhodčích 
  14:00   zahájení 1. soutěžního dne 
  19:00   zakončení 1. soutěžního dne 
 
Neděle, 25.3.2012 
 
  07:30 – 08:00 příchod do haly, snídaně rozhodčí (Sportovní centrum) 
  08:00   porada rozhodčích 

08:30  zahájení 2. soutěžního dne 
12:00 – 13:00 přestávka na oběd      
19:00   konec soutěže, vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců a škol 
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PROPOZICE SOUTĚŽE 
 

I. Divize:  jednotlivci 

 
II. Skupina:  žáci, žákyně  - ročník 99, 00, 01 a mladší 
   junioři, juniorky - ročník 94, 95, 96, 97 a 98 
   senioři, seniorky  - ročník 93, 92, 91, 90 a starší  

 
III. Disciplíny a kategorie: 

 

Junioři a senioři soutěží ve 4 disciplínách Taekwon-Do ITF (tul, matsogi, tukgi a wiryok) a žáci ve 3 
disciplínách (tul, matsogi a tukgi). 

 

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

Směrnice Českého svazu Taekwon-Do ITF č. 10. 

 

TECHNICKÉ SESTAVY 

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

SPORTOVNÍ BOJ eliminace:  utkání 1 x 3 min.  

finále:    utkání 2 x 2 min. 
 
 
IV. Pravidla: Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF, soutěžní směrnice Českého svazu 

Taekwon-Do ITF č. 10, k dispozici na www.taekwondo.cz v sekci „legislativa“).  
 
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:     Subjekty sdružené v Českém svazu Taekwon-Do zajistí tyto počty rozhodčích:

  

- do 10 závodníků 2 kvalifikované rozhodčí     

- nad 10 závodníků 3 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.  
 

Všichni rozhodčí se dostaví k registraci společně se svými subjekty. S sebou přinesou platný průkaz 
rozhodčího.  

Rozhodčí jsou po celou dobu soutěže povinni být oblečeni dle pravidel ITF. Oddílům budou 
proplaceny náklady na ubytování (24.-25.3.) a stravu – oběd+večeře(24.3.) a snídaně+oběd 
(25.3.). Dále příspěvek na cestovné ve výši 0,50 Kč/km na osobu (členové Svazu). 

 
VII. Počet soutěžících: 

Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do soutěže, není omezen. Do každé 
soutěžní skupiny v disciplíně wiryok a tukgi může každá škola/klub/oddíl nominovat až 2 závodníky. 
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VIII. Trofeje: 

Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším 
jednotlivcům skupin A, B (žák-žákyně, junior-juniorka, senior-seniorka), rovněž budou předány poháry 
pro tři nejúspěšnější subjekty. 

 

IX. Ostatní: 

 

Registrace a úhrady: 
 

• Oddíl objednává ubytování a stravu pro své závodníky, kouče, hosty a rovněž ROZHODČÍ!!! 
• Ubytování a stravu pro všechny členy výpravy oddíl vyřizuje na recepci Sportovního centra. 
• Platbu ubytování a stravy provede oddíl rovněž na recepci Sportovního centra 
• Registrace k vlastní soutěži se sestává: 

o Kontrola přihlášky 
o Vážení soutěžících pro sportovní boj (probíhá nezávisle na dalších úkonech) 
o Kontrola zdravotních prohlídek 
o Platba startovného a případných poplatků za rozhodčí 
o Vyúčtování náhrad za rozhodčí (ubytování, stravy a příspěvku na dopravu) 

• Ubytování, registrace a vážení mohou probíhat 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 500 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: 
Na základě zákona č. 20/66 Sb. O péči a zdraví lidu musí mít každý soutěžící platnou lékařskou 
prohlídku (ne starší 12 měsíců k datu konání soutěže) s potvrzením zdravotní způsobilosti 
vyznačeným v průkazu 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. 

 

Akce je zařazena do programu sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF České republiky. 


