2. celorepublikové setkání středisek
talentované mládeže
Propozice
__________________________________________________________________________________

INFORMACE

Určeno:

Všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF, z.s.

Datum konání:

19. – 20. října 2019

Místo konání:

Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk

Pořadatel:

Český svaz Taekwon-do ITF, z. s.

Hlavní rozhodčí:

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

Hlavní organizátor: Ing. Kamil Šamal, tel. 774 745 306, kamil.samal@gmail.com
Ubytování, strava

Soňa Weigertová, tel. +420 774 804 901,sona.weigertova@seznam.cz

Účel akce:

Testování výkonnosti členů středisek talentované mládeže i úrovně týmů
jednotlivých středisek v disciplínách a kategoriích dle soutěžní směrnice svazu
č. 10 a těchto propozic.

Propozice k 2. celorepublikovému setkání STM v Nymburku

Specifika akce:

Tabulka 1-Maximální počty soutěžících v každé kategorii za jednotlivá STM

Jednotlivci
Tul 6.-5.kup
Tul 4.kup a vyšší
Matsogi
Tukgi

Max.
bez omezení
3
3
2

Týmy
Max.
Mladší žáci/žákyně
1/1*
Starší žáci/žákyně
1/1*
Mladší junioři/juniorky
1/1*
Starší junioři/ juniorky
1/1*
Hosinsool MIX
1**
Hosinsool muži
1**
*(týmy pro tul a tukgi jsou složeny z mladších a starších juniorů dohromady a
pokaždé ve stejném složení. Na mladší a starší je rozdělená pouze disciplína
matsogi. Pro tým v matsogi musí být využiti stejní členové týmu jako v tul a
tukgi, doplněni o další členy do maximálního počtu pro tuto disciplínu – 5+1)
**(týmy pro hosinsool mohou být sestaveny z mladších i starších juniorů
dohromady. Minimální technický stupeň hrdiny je 2. kup a útočníci mohou být
s technickým stupněm od 6. kupu.
Celkový počet účastníků za jednotlivá STM není omezen.

Přihlášky k účasti:

Nejpozději do pondělí 14. října 2019 do 22:00 hodin.
Akceptované budou pouze přihlášky zaslané e-mailem s vyplněnou přílohou,
formulářem ve formátu (.xlsx) na adresu sekretariat@taekwondo.cz.
Po tomto termínu organizátor negarantuje start v soutěži a nezajišťuje
ubytování a stravu.

Rozhodčí:

on-line přihlašování ZDE do pondělí 7. října 2019 do 22:00 hodin.
(kontrolní tabulka přihlášených rozhodčích ZDE)
Zajištěno bude dle požadavku ubytování. Strava je zajištěna všem rozhodčím
v den, kdy budou rozhodovat (So – večeře, Ne – snídaně+oběd. Rozhodčí si
mohou v online přihlášce objednat také sobotní oběd). Maximální počet
rozhodčích na tuto akci bude 36 + dvoučlenný výbor rozhodčích (Bc. Jiří Teslík,
Ondřej Vrábel). Rozhodčí obdrží odměnu za 1,5 dne dle ekonomické směrnice
svazu č. 13. Příspěvek na cestu rozhodčí obdrží při vyplácení odměn.

Ubytování a strava: Členové STM budou ubytováni v SC Nymburk nebo jiném přilehlém hotelu
v okolí haly.
Vyplňte, prosím, formulář pro ubytování a stravu. V případě, že subjekty
nepošlou vyplněný formulář, nebude jim zajištěno ani ubytování, ani strava.
Ubytování a strava bude hrazena z prostředků svazu řádným členům STM a
dále členům realizačních týmů příslušných STM (trenérům STM ve funkci
koučů) dle Směrnice středisek talentované mládeže č. 7. Ubytování ostatních
účastníků jde na náklady středisek.
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Ubytování a stravu objednávají jednotlivá střediska samostatně v přihlášce
všem členům STM a dále členům realizačního týmu příslušných STM
(trenérům STM ve funkci koučů), včetně těch, které si střediska budou hradit.
Rozhodčí se na přihlášku nepíšou.
Součástí přihlášky bude příloha (seznam) se všemi jmény ubytovaných
účastníků, příjmením, datem narození (starší 15 let číslo občanského průkazu)
a místem bydliště. Řidiče autobusu doplníte na místě.
V případě, že středisko neobsadí objednaný počet ubytovacích míst, budou
účtovány k úhradě náklady spojené s ubytováním za každou absentovanou
osobu!
Registrace:

V sobotu 19. října 2019 od 10:00 do 11:30 hodin; v prostorách SC Nymburk.
V případě pozdního příjezdu organizátor z technických důvodů negarantuje
zaregistrování!

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN
sobota 19. 10

10:00 – 11:30
11:30 – 12:30
od 12:30
13:00
13:30 – 18:30
19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:30

registrace, vážení, ubytování
oběd
porada koučů
porada rozhodčích
soutěž mladších a starších žáků
vyhlášení nejlepšího žáka a žákyně
večeře
setkání všech členů STM s mistry světa

neděle 20. 10

08:10
08:30

příchod do haly, porada rozhodčích
nástup účastníků a zahájení soutěže mladších a starších
juniorů
předpokládané ukončení a vyhlášení nejúspěšnějších
jednotlivců a středisek

17:00
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PROPOZICE
I. Divize:

jednotlivci a družstva

II. Skupina:
Tabulka 1-věkové skupiny a technické stupně

ml.ž.
st.ž.
ml.j.
st.j.

≥ 2009
6.k-I.dan

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

≤ 2000

6.kup – I. dan
6.kup - II. dan
6.kup – III.dan

(Dle rozhodnutí Rady Svazu se mohou testování účastnit členové reprezentace skupiny mladších
juniorů - s ročníkem narození 2004 a mladší.)
III. Disciplíny a kategorie:
Tabulka 2-disciplíny a kategorie

TUL

MATSOGI

TUKGI(6.k+)

WIRYOK (6.k+)

HOSINSOOL

Ml./st. žáci/kyně

ANO

ANO

ANO

ANO

Ml./st. junioři/ky

ANO

ANO

ANO

ANO

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve svazové databázi ke
dni uzávěrky přihlášek k soutěži. TS 1. dan a vyšší je platný ke dni zobrazení ve svazové databázi na
webových stránkách Svazu.
TUL:
Tabulka 3-věkové skupiny a technické stupně

8+7
ml.ž.
st.ž.
ml.j.
st.j.

6+5
Ano
Ano
Ano
Ano

4+3
Ano
Ano
Ano
Ano

2+1

I.

II.

III.

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Ano

IV.

V.

VI.

2.kup+

Ano
Ano
Ano

eliminace:

1 povinná sestava (od Chon-Ji do příští zkoušky vč.)

finále:

1 volitelná sestava (kup: aktuální/příští zk.; dan: příští zk.) a 1 povinná
sestava

Pozor! Od 1.1. 2019 je v souladu s ITF pravidly pro T.S. dan povinná sestava losována v rozsahu od
Chon-Ji do příští zkoušky a volitelná sestava (finále) musí být pouze v rozsahu na příští zkoušku. Jiná
volitelná sestava bude hodnocena nulou. T.S. kup musí mít volitelnou sestavu v rozsahu aktuální
zkouška/příští zkouška a povinná sestava bude losována od Chon-Ji do příští zkoušky!
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Tabulka 4-př.volitelné a povinné sestavy

Příklad:
1. DAN
1. kup

Volitelná
Kwang-Gae až Ge-Baek
Hwa-Rang / Chong-Moo

Povinná (los)
Chon-Ji až Ge-Baek
Chon-Ji až Chong-Moo

MATSOGI:
Soutěž je určena pro držitele 4. kupu a vyššího.
Na této soutěži nebude aplikována „povinná otočka“ u žádné věkové skupiny.
Váhové kategorie
mladší žáci, mladší žákyně
starší žáci,
starší žákyně
mladší juniorky
mladší junioři
starší juniorky
starší junioři

-25, -30, -35, -40, +40 kg
-35, -40, -45, -50, -55, -60, +60 kg
-30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg
-40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg
-45, -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
-40, -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
-45, -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg

Délky utkání
Eliminace a finále:

ml./st. žáci/kyně
ml./st. junioři/ky

utkání 2 x 1 minuta
utkání 2 x 2 minuty
pauza mezi koly je 30 sekund

Aplikováno bude pravidlo čistého času, dle nových ITF pravidel!
Chrániče
Všechny věkové skupiny mají povinný chránič hlavy a holení.Povolené chrániče pro závodníky se řídí
seznamem schválených chráničů pro soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-Do ITF, z.s.
Pro všechny věkové skupiny, mimo žáků, jsou povinné rukavice 10 oz (aktuální ITF pravidla, ideálně
červené nebo modré barvy). Akceptovány budou do konce roku 2020 také všechny otevřené
chrániče schváleného typu.
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TUKGI:
Bude použita nominační technika podle volby závodníka, kterou nahlásí kouč v přihlášce nebo
nejpozději při registraci.
Tabulka 5-tukgi, výšky v cm na střed desky

nopi

dollyo

dolmyo

bandae

nomo

mladší žáci

175

170

-

-

110/50

mladší žákyně

165

160

-

-

100/50

starší žáci

210

205

-

-

130/70

starší žákyně

200

195

-

-

110/70

mladší junioři

230

220

200

200

150/70

mladší juniorky

210

205

170

170

130/70

starší junioři

250

235

220

220

230/70

starší juniorky

215

210

180

180

140/70

týmy junioři

250

235

220

220

230/70

týmy juniorky

215

210

180

180

140/70

Soutěžní skupiny nejsou rozděleny na A a B. Zelené a modré pásky (skupina B) mohou soutěžit pouze
ve svých technikách (nopi, dollyo a nomo)
U mladších žáků bude použita lapa na techniku nomochagi a pro techniky dollyo a nopi bude k desce
na stojanu přilepený molitan pro větší bezpečí závodníků. Bodování u mladších žáků je 3 body (i za
dotek) nebo 0 bodů.
HOSINSOOL:
Délka ukázky musí být 40-60sec. pro všechny kategorie, maximální délka intra může být 10sec (od
povelu rozhodčích po okamžik zaujetí přípravného postoje s výkřikem hrdiny, poté se spustí časomíra
(40-60sec.) 2 sec. pod a nad limit jsou penalizovány -2b, větší překročení limitu znamená diskvalifikaci.
Seznam povinných technik (scénář) musí být odevzdán u registrace.
IV. Ostatní:
Ubytování:

Zajišťuje a hradí organizátor včas přihlášeným závodníkům, rozhodčím a koučům. Pro
nečleny STM: 470,- Kč / 1 osoba na 1 noc, včetně nedělní snídaně.

Stravování:

Stravování je možno objednat předem na přiloženém formuláři přihlášky.
Přihlášení rozhodčí a členové STM budou mít stravu hrazenu z prostředků Svazu.
Pro nečleny STM je možno objednat za následující ceny:
oběd za 140,- Kč i večeře za 140,- Kč
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Poplatky:

Nominovaní a řádně přihlášení členové jednotlivých STM mají účast na této akci
zdarma!

Legislativa:

Všichni soutěžící, členové Českého svazu Taekwon-Do ITF, jsou povinni mít uhrazen
členský svazový příspěvek pro rok 2019.
Každý soutěžící předloží při registraci prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě
platného lékařského potvrzení. Prohlášení musí být vystaveno v roce 2019. Předtištěný
formulář je k dispozici na portále členů nebo v sekci legislativa na www.taekwondo.cz
Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří na předchozích soutěžích Svazu doložili lékařskou
prohlídku nebo prohlášení vystavené v roce 2019.

Doping

Vedoucí výpravy (kouč) je garantem, že soutěžící jeho subjektu jsou seznámeni s
obsahem směrnice č. 14 (Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech soutěží
svazu).

Pravidla:

Soutěž bude probíhat dle pravidel ITF, národních modifikací, soutěžní směrnice
Českého svazu Taekwon-Do ITF č. 10 a těchto propozic.

Chrániče:

Povolené chrániče pro závodníky se řídí výhradně seznamem schválených chráničů pro
soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-do ITF.

Těšíme se na Vás!
Akce je zařazena do žebříčku Českého svazu Taekwon-Do ITF

