MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016
ŽÁKŮ, JUNIORŮ, SENIORŮ A VETERÁNŮ
______________________________________________________________________________________________________

Určeno

Sdruženým subjektům Českého svazu Taekwon-Do ITF

Datum konání

11. - 13. listopadu 2016

Místo konání

Městská hala VODOVA, Vodova 108, Brno, 612 00
www.vodova.cz

Pořadatel

Český svaz Taekwon-do ITF a škola Taekwon-Do ITF Brno

Hlavní rozhodčí

Bc. Jiří Teslík, tel. 608 367 368, jiri.teslik@gmail.com

Ředitel soutěže

Ing. Kamil Šamal, tel. 774 745 306, kamil.samal@gmail.com

Přihlášky

Zaslat nejpozději do pondělí 7. listopadu 2016 do 12:00 hodin.
Akceptované budou pouze přihlášky zaslané e-mailem na sekretariát svazu
sekretariat@taekwondo.cz ve formě přiložené přihlášky (.xlsx).

Ubytování a strava

Subjekty si objednávají ubytování a stravování samostatně, viz odstavec X.

Startovné

400,- Kč za každého soutěžícího (500,- Kč po termínu uzávěrky)

Registrace a vážení Pátek 11. listopadu 2016 od 17:00 do 19:00 hodin v prostorách městské haly.
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 2016 a
platnou lékařskou prohlídku vystavenou v roce 2016 nebo prohlášení o zdravotní
způsobilosti vystavené v roce 2016.
V sobotu 12. listopadu 2016 proběhne dodatečné převážení seniorů, seniorek,
veteránů a veteránek pro nedělní soutěž. Nebude možné provést změnu kategorie!

Propozice k mistrovství České republiky 2016 v taekwondu ITF

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN
Pátek 11.11.2016
17:00 - 19:00
Od 20:00

Registrace, vážení a ubytování všech soutěžících
Porada koučů

Sobota 12.11.2016
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
Od 8:30

17:00 - 18.00
19:30 - 21: 00

Příchod do haly
Porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště
Zahájení 1. soutěžního dne pro skupiny
ŽÁCI, ŽÁKYNĚ, JUNIOŘI a JUNIORKY
všechny disciplíny jednotlivci i týmy
Dodatečné převážení seniorů, seniorek, veteránů a veteránek
Soutěž v hosinsoolu, slavnostní finále vybraných kategorií juniorů a juniorek
Vyhlášení mistrů ČR 2016 v kategorii žák, žákyně, junior A i B, juniorka A i B

Neděle 13.11.2016
7:30 – 8:00
8:00 – 8:30
Od 8:30

Do 16:00

Příchod do haly
Porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště
Zahájení 2. soutěžního dne pro skupiny
SENIOŘI, SENIORKY, VETERÁNI a VETERÁNKY
všechny disciplíny jednotlivci i týmy
Zakončení mistrovství České republiky 2016
Vyhlášení mistrů ČR 2016 v kategorii senior A i B, seniorka A i B, veterán, veteránka
Vyhlášení nejúspěšnějších subjektů MČR 2015

PROPOZICE
I. Divize

Jednotlivci, Týmy

II. Skupina

žáci, žákyně
junioři B, juniorky B
junioři A, juniorky A
senioři B, seniorky B
senioři A, seniorky A
veteráni, veteránky

ročník 2003 a mladší
ročník 1998 až 2002
ročník 1998 až 2002
ročník 1977 až 1997
ročník 1977 až 1997
ročník 1976 a starší

6. kup až I.dan
6. až 3. kup
2. kup až III.dan
6. až 3. kup
2. kup až IV.dan
2. kup až VI.dan

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve svazové databázi ke dni
uzávěrky přihlášek. Technický stupeň I. dan a vyšší je platný ke dni zobrazení ve svazové databázi na
webových stránkách svazu.
III. Disciplíny a kategorie
Žáci a žákyně soutěží v disciplínách tul, matsogi a tukgi.
Junioři, juniorky, senioři a seniorky soutěží v disciplínách tul, matsogi, tukgi, wiryok a hosinsool.
Veteráni a veteránky soutěží v disciplínách tul, matsogi, wiryok a hosinsool.
Veteráni mohou být členy seniorských týmů.
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Disciplína TUL (technické sestavy)
žáci a žákyně
6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I.dan
junioři a juniorky B 6.+5., 4.+3. kup
junioři a juniorky A 2.+1. kup, I., II., III. dan
senioři a seniorky B 6.+5., 4.+3. kup
senioři a seniorky A 2.+1. kup, I., II., III., IV. dan
veteráni a veteránky 2.+1. kup, I., II., III., IV., V., VI. dan
eliminace:
finále:

1 povinná sestava
1 volitelná a 1 povinná sestava

Disciplína MATSOGI (sportovní boj)
Soutěží výhradně držitelé 4. kupu a vyššího.
žáci, žákyně
juniorky B i A
junioři B i A
seniorky B i A
senioři B i A
veteráni
veteránky

-32, -38, -44, -50, +50 kg
-46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
-57, -64, -71, -78, -85, +85 kg
-73, -80, +80 kg
-61, -68, +68 kg

eliminace:

utkání 1 x 3 minuty

finále:

utkání 2 x 2 minuty

Disciplína TUKGI (speciální přerážecí techniky)
Soutěží výhradně držitelé 6. kupu a vyššího.
Bude použita nejprve nominační technika podle volby závodníka, kterou nahlásí kouč při registraci.
Výšky jsou uvedeny na střed desky.

žáci
žákyně
junioři A
junioři B
juniorky A
juniorky B
senioři A
senioři B
seniorky A
seniorky B

nopi
215
205
250
245
220
210
260
255
225
210

dollyo
210
200
245
240
215
205
255
250
220
205

dolmyo
220
180
230
180
-

bandae
220
180
230
180
-
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nomo
130/70
115/70
240/70
230/70
170/70
130/70
250/70
240/70
185/70
130/70
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Disciplína WIRYOK (silové přerážení)
Soutěží výhradně držitelé 6. kupu a vyššího.
Minimální věková hranice pro tuto disciplínu je 15 let v den konání soutěže.
Bude použita nejprve nominační technika podle volby závodníka, kterou nahlásí kouč při registraci.
Desky jsou plastové bílé.

junioři A
junioři B
senioři A
senioři B

ap joomuk
2
1
2
2

sonkal
2
2
2
2

yop chagi
3
3
4
3

dollyo chagi
2
2
3
2

bandae dollyo chagi
2
3
-

juniorky A
juniorky B
seniorky A
seniorky B
veteráni
veteránky

sonkal
1
1
2
1
2
1

palkup
1
2
-

yop chagi
2
2
3
2
3
2

dollyo chagi
2
2
2
2
-

dolmyo chagi
2
3
2
2

Disciplína HOSINSOOL (sebeobrana)
Všichni členové týmu pro hosinsool musí být držiteli minimálního technického stupně 2. kup.
Kategorie 1:3
Kategorie 1:2

1 muž proti 3 mužům
1 žena proti 2 osobám (muži nebo ženy)

Tým může být složen z juniorů/juniorek, seniorů/seniorek a veteránů/veteránek.
Subjekt může přihlásit až 2 týmy do každé kategorie.
Tým může být složen z rozhodčích, kteří po celou sobotu budou rozhodovat.
IV. Pravidla
Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF, národních modifikací, soutěžní směrnice Českého svazu TaekwonDo ITF č. 10 a těchto propozic.
V. Protest
Protest proti výroku rozhodčích může během soutěže podat pouze kouč, a to písemně v souladu s
procedurou (do 5 minut od ukončení zápasu) se zálohou 500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
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VI. Rozhodčí
Rozhodčí se na mistrovství České republiky 2016 hlásí poprvé sami, a to výhradně přes odkaz „registrace
rozhodčího“ umístěné v kalendáři svazu u této akce
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaRIOLraDDjOJ4ioY0N_H_cY8XaPO8yiz09wfbD8ndrpplX
A/viewform).
Svaz uhradí stravu a ubytování včetně snídaně všem zvaným rozhodčím ve dnech, kdy budou rozhodovat.
Rozhodčí, kteří budou rozhodovat po oba dny mistrovství, budou mít nárok na proplacení příspěvku na
cestovné ve výši 0,50 Kč/km (rozhodčí, kteří budou rozhodovat pouze jeden den, budou mít nárok na
poloviční cestovné ve výši 0,25 Kč/km).
Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF a jsou po dobu soutěžního dne přítomni na soutěžní
ploše haly dle pokynů hlavního rozhodčího. Rozhodovat mohou také soutěžící (rozhodčí), a to ve dnech,
kdy není vypsána soutěž pro danou věkovou skupinu.
VII. Počet soutěžících
Počet soutěžících, které může každý subjekt nominovat do soutěže, není omezen.
V disciplínách tukgi a wiryok může škola nominovat až 2 soutěžící do každé kategorie.
V divizi týmů může každá škola nominovat maximálně 1 tým do kategorie (mimo hosinsool).
VIII. Trofeje
Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším
jednotlivcům, mistrům České republiky 2016 a třem celkově nejúspěšnějším subjektům.
IX. Ostatní
Registrace a úhrady
• Každý subjekt objednává ubytování a stravu i pro své rozhodčí, které svaz u registrace proplatí
• Registrace se skládá z
a) kontroly přihlášky
b) kontroly zdravotních prohlídek
c) platby startovného
d) vyúčtování náhrad za rozhodčí (ubytování, strava a příspěvek na dopravu)
e) vážení soutěžících pro matsogi (probíhá nezávisle na registraci)
Změna ve startovní listině
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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Legislativa
Každý soutěžící předloží prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě platného lékařského potvrzení.
Prohlášení musí být vystaveno v roce 2016. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří již v roce 2016 na předchozích
soutěžích svazu doložili lékařskou prohlídku nebo prohlášení vystavené v roce 2016. 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 svazu).
X. Nabídka ubytování
Ubytování objednávejte zde:
a) Hotel Vista ****, Hudcova 72, Brno (cca 3 km od haly)
e-mail: sales@vista-hotel.cz, kontakt paní Balážová, tel.: 739 327 021
celkem rezervováno 60 x 2 lůžkový pokoj - rezervace nejpozději do 27.10.2016
Po tomhle termínu volné pokoje nabídnou dalším hostům.
Cena 550,- Kč / osoba včetně snídaně
b) Hotel Brno ***, Horní 169 / 19 , Brno (cca 8 km od haly)
e-mail: reception@hotelbrno.cz, kontakt paní Koudelková, tel.: 543 555 100
celkem rezervováno 50 x 2 lůžkový pokoj – rezervace nejpozději do 4.11.2016
Cena 350,- Kč / osoba bez snídaně, snídaně za 120,- Kč/ osoba
c) Hotel City ***, Vídeňská 183/124, Brno (cca 16 km od haly)
e-mail: rezervace@city-hotel.cz, kontakt pan Heisler, tel.: 605 229 992
celkem rezervováno 50 x 2 lůžkový pokoj – rezervace nejpozději do 4.11.2016
Cena 350,- Kč / osoba bez snídaně, 400,- Kč / osoba včetně snídaně
Stravování objednávejte zde:
a) A - SPORT HOTEL BRNO ***, Vodova 108, Brno (20 metrů od sportovní haly)
Kontakt na objednání jídel a jídelníček:
e-mail: s.vazanova@seznam.cz, Soňa Vážanová, tel.: 778 080 493
Možnost stravování v hotelové restauraci, jednotné menu 100 g masa, příloha, nápoj, ovoce
Cena 90,- Kč / osoba / oběd (večeře)

Těšíme se na vás!
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