POHÁR ČESKÉHO SVAZU TAEKWON-DO ITF
JUNIORŮ, SENIORŮ A ŽÁKŮ
______________________________________________________________________________________________________

Určeno

Sdruženým subjektům Českého svazu Taekwon-Do ITF

Datum konání

24. - 25. listopadu 2017

Místo konání

Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk, www.scnb.cz

Pořadatel

Český svaz Taekwon-do ITF

Hlavní rozhodčí

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

Ředitel soutěže

Soňa Weigertová, tel. 774 804 901, sona.weigertova@seznam.cz

Rozhodčí

on-line přihlašování ZDE do: pondělí 13. listopadu 2017 do 12:00 hodin.
(kontrolní tabulka přihlášených rozhodčích ZDE)

Přihlášky

Zaslat nejpozději do:

úterý 21. listopadu 2017 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

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

Registrace a vážení Pátek 24. listopadu 2017 od 17:30 do 19:00 hodin v prostorách sportovního centra.
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 2017 a
platnou lékařskou prohlídku vystavenou v roce 2017 nebo prohlášení o zdravotní
způsobilosti vystavené v roce 2017.

Propozice k poháru českého svazu taekwon – do ITF 2017

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN
Pátek 24.11.2017
17:30 - 19:00
Od 20:00

Registrace, vážení a ubytování soutěžících
Porada koučů

Sobota 25.11.2017
7:30 - 8:00
8:00 - 8:30
Od 8:30
14:00
Od 15:00
18:00

Příchod do haly
Porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště
Zahájení soutěže kategorií ml. a st. žáci i žákyně, junioři i juniorky A
Vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců ml. a st. žák, ml. a st. žákyně, junioři a
juniorky A
Zahájení soutěže seniorů a seniorek A i B a juniorů a juniorek B
Vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců a škol

PROPOZICE
I. Divize

jednotlivci

II. Skupina

mladší žáci, mladší žákyně
starší žáci, starší žákyně
junioři B, juniorky B
junioři A, juniorky A
senioři B, seniorky B
senioři A, seniorky A

ročník 2007 a mladší
ročník 2004 až 2006
ročník 1999 až 2003
ročník 1999 až 2003
ročník 1998 a starší
ročník 1998 a starší

8. kup až 1. kup
8. kup až I. dan
8. kup až 3. kup
2. kup až III. dan
8. kup až 3. kup
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
Ml. a st. žáci, ml. a st. žákyně, junioři A i B, senioři A i B soutěží v disciplínách tul a matsogi.
Veteráni se mohou zúčastnit v disciplínách seniorské skupiny.
Disciplína TUL (technické sestavy)
mladší žáci a mladší žákyně
starší žáci a starší žákyně
junioři a juniorky B
junioři a juniorky A
senioři a seniorky B
senioři a seniorky A
eliminace:
finále:

8. +7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup
8. +7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. dan
8. +7., 6.+5., 4.+3. kup
2.+1. kup, I., II., III. dan
8. +7., 6.+5., 4.+3. kup
2.+1. kup, I., II., III., IV. V., VI. dan

1 povinná sestava
1 volitelná a 1 povinná sestava
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Disciplína MATSOGI (sportovní boj)
Soutěží výhradně držitelé 4. kupu a vyššího.
mladší žáci a mladší žákyně
starší žáci a starší žákyně
juniorky B i A
junioři B i A
seniorky B i A
senioři B i A

-26, -32, -38, -44, +44 kg
-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

eliminace:

mladší i starší žáci
junioři, senioři

utkání 1 x 1,5 minuty
utkání 1 x 2 minuty

finále:

mladší i starší žáci
junioři, senioři

utkání 2 x 1,5 minuty
utkání 2 x 2 minuty

Ve sportovním boji bude u juniorských a seniorských skupin „A“ aplikována tzv. „povinná otočka“, tedy kop
v otočce s výskokem o 180° a více v každém kole.
Informace pro kouče: bude uplatňován stejný systém jako na ME, MS. V každém kole začnou závodníci s mínus 2b. u
všech rozhodčích, což bude také zobrazeno na displeji pro diváky. Středový rozhodčí během zápasu indikuje platné
provedení techniky (musí být patrné, že technika mohla zasáhnout soupeře, ten však mohl ustoupit nebo uhnout).
Předseda poroty musí potvrdit rozhodnutí středového rozhodčího a zaznamená splnění „povinné otočky“ do
skórovacího systému, čímž se závodníkovi vynulují -2b, v případě zásahu samozřejmě také získává odpovídající
počet kladných bodů.

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 (resp. 1,5).
Případná finále 1 volitelná + 1 povinná sestava a ve sportovním boji 2 x 2 minuty (resp. 1,5).
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.
VI. Rozhodčí
Rozhodčí se na pohár českého svazu taekwon – do ITF 2017 hlásí sami, a to výhradně přes odkaz
„registrace rozhodčího“ umístěné v kalendáři svazu u této akce nebo zde:
PŘIHLÁŠKA ROZHODČÍHO ZDE
KONTROLNÍ TABULKA PŘIHLÁŠENÝCH ROZHODČÍCH
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Svaz uhradí stravu a ubytování včetně snídaně všem řádně přihlášeným celodenním rozhodčím v den, kdy
budou rozhodovat. Rozhodčí mohou požádat v online přihlášce také o večeři den před svým rozhodováním
(na náklady svazu). Rozhodčí mají nárok na proplacení příspěvku na cestovné ve výši 0,50 Kč/km/os. (bude
vyplaceno současně s vyplácením odměn rozhodčím). Rozhodčí, kteří současně budou závodit, mohou
rozhodovat také půlden, avšak bez nároku na úhradu nákladů na ubytování a cestovné. Odměna bude
vyplacena ve výši 50%.
Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF a jsou po dobu soutěžního dne přítomni na soutěžní
ploše haly dle pokynů hlavního rozhodčího.
VII. Počet soutěžících
Počet soutěžících, které může každý subjekt nominovat do soutěže, není omezen.
VIII. Trofeje
Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Ve všech kategoriích bude pouze jedno
3.místo. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším jednotlivcům v jednotlivých soutěžních skupinách a
rovněž třem nejúspěšnějším školám.
IX. Ostatní
Registrace a úhrady
• Rozhodčí, kteří preferují ubytování se svým týmem, si objednávají ubytování prostřednictvím své
školy. Náklady na ubytování celodenních rozhodčích svaz u registrace proplatí. Ostatní celodenní
rozhodčí mají zajištěn plný servis (ubytování vždy co nejblíže hale, strava) ze strany svazu a vše řeší
pouze online přihláškou. Strava je zajištěna pro všechny rozhodčí v den rozhodování (snídaně –
oběd – večeře), pokud nebude uvedeno jinak. Večeři den předem, lze objednat na náklady svazu
v přihlášce rozhodčího.
• Registrace se skládá z
a) kontroly přihlášky
b) kontroly zdravotních prohlídek
c) platby startovného
d) vyúčtování náhrad za rozhodčí (ubytování)
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.
Legislativa
Každý soutěžící předloží prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě platného lékařského potvrzení.
Prohlášení musí být vystaveno v roce 2017. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří již v roce 2017 na
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předchozích soutěžích svazu doložili lékařskou prohlídku nebo prohlášení vystavené v roce 2017. 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) Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk
e-mail: recepce@scnb.cz, tel. +420 325 517 808
rezervace emailem nejpozději do 14. listopadu 2017
Cena 400,- Kč / osoba včetně snídaně
Stravování můžete řešit přímo ve sportovním centru. Cena obědu i večeře je 130 Kč.
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