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Směrnice č. 10

Národní soutěže
schváleno dne 12. prosince 2014
(změny vyznačeny červeně)

1. Systém soutěží
1.1 Soutěže Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále jen svazu) probíhají třístupňově
•

I. stupeň : 1. a 2. kolo Mistrovství oblasti

•

II. stupeň : Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF

•

III. stupeň : Czech Open a Mistrovství České republiky

V rámci svazu jsou dále pořádány celorepubliková setkání STM (setkání/soustředění středisek
talentované mládeže). Dle potřeby mohou být organizovány i další soutěže.
1.2 Názvy jednotlivých soutěží
Oblastní úroveň
•

Mistrovství oblasti

Územní úroveň
•

Pohár Českého svazu Taekwon-Do ITF

Republiková úroveň
•
•

Czech Open
Mistrovství České republiky

2. Soutěžní disciplíny
Soutěže I. a II. stupně + Předkolo Mistrovství České republiky probíhají ve 3, resp. 4 soutěžních
disciplínách Taekwon-Do ITF. Mistrovství České republiky probíhá ve 3, resp. 5 disciplínách
•
•
•

žáci : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi)
junioři : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi), silové
přerážení (wiryok), sebeobrana (hosinsul)
senioři : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi), silové
přerážení (wiryok), sebeobrana (hosinsul)

•

veteráni : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), silové přerážení (wiryok),
sebeobrana (hosinsul)

3. Soutěžní divize, skupiny a kategorie
3.1 Soutěže I. a II. stupně a Předkolo Mistrovství České republiky probíhají v divizi jednotlivců.
Mistrovství České republiky pak v divizi jednotlivců i družstev. Závodníci jsou rozděleni do čtyř
věkových skupin, přičemž o zařazení do skupiny rozhoduje ročník narození.
•
•
•
•

žákovská skupina : soutěžící, kteří v kalendářním roce dovrší maximálně 13. rok věku, kdy
spodní věková hranice není omezena
juniorská skupina : soutěžící, kteří v kalendářním roce dovrší minimálně 14. rok a
maximálně 18. rok věku
seniorská skupina : soutěžící, kteří v kalendářním roce dovrší 19. rok věku a maximálně 39.
rok věku
veteránská skupina : soutěžící, kteří v kalendářním roce dovrší 40. rok věku, kdy horní
věková hranice není nijak omezena

3.2 Závodníci zařazení do juniorské a seniorské věkové skupiny jsou pro soutěž v divizi jednotlivců
dále rozděleni do dvou technických skupin
•
•
•
•

technická skupina "B": soutěžící, kteří jsou ke dni uzávěrky přihlášky na soutěž držiteli
technického stupně minimálně 8. kup a maximálně 3. kup .
technická skupina "A": soutěžící, kteří jsou ke dni uzávěrky přihlášky na soutěž držiteli
technického stupně 2. kup až IV. dan.
žákovská věková skupina je od 8. kupu do III. danu.
veteránská věková skupina je od 2. kupu do VI. danu.

Organizátorům oblastních soutěží je umožněno v případě nízkého počtu soutěžících sloučit technické
skupiny "B" a "A".
3.3 Závodníci zařazeni do věkových kategorií jsou v disciplínách technické sestavy a sportovní boj
dále rozděleni do technických a váhových kategorií
TUL

žáci a žákyně
junioři a juniorky sk. "B"
senioři a seniorky sk. "B"
junioři a juniorky sk. "A"
senioři a seniorky sk. "A"
veteráni a veteránky

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

Pro zařazení závodníka do kategorie disciplíny tul je rozhodující technický stupeň platný ke dni
uzávěrky přihlášek na soutěž. Technické stupně DAN jsou platné ke dni zobrazení ve svazové
databázi na webových stránkách Svazu.
MATSOGI žáci, žákyně
juniorky "A", juniorky "B"
junioři "A", junioři "B"
seniorky "A", seniorky "B"
senioři "A", senioři "B"
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

Pro zařazení závodníka do váhové kategorie je rozhodující aktuální váha při registraci k soutěži. V
této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 4. kup (2. kup v případě veteránů)
a vyšších (ke dni uzávěrky přihlášek).
3.4 Ve speciálních technikách a v silovém přerážení soutěží jednotlivé věkové a technické skupiny
divize jednotlivců v následujících technikách
TUKGI

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

nopi, dollyo, nomo
nopi, dollyo, dolmyo, bandae, nomo
nopi, dollyo, nomo
nopi, dollyo, dolmyo, bandae, nomo
nopi, dollyo, nomo

V této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 6. kup a vyšších (ke dni
uzávěrky přihlášek).
Výšky jsou uvedeny v cm na střed desky :
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WIRYOK juniorky "A", seniorky "A"
juniorky "B", seniorky "B"
junioři "A", senioři "A"
junioři "B", senioři "B"
veteráni, veteránky

sonkal taerigi, ap palkup taerigi, yopcha jirugi,
dollyo chagi, dolmyo yopcha jirugi
sonkal taerigi, yopcha jirugi, dollyo chagi
ap joomuk jirugi, sonkal taerigi, yopcha jirugi, dollyo
chagi, bandae dollyo chagi
ap joomuk jirugi, sonkal taerigi, yopcha jirugi, dollyo
chagi
sonkal taerigi, yopcha jirugi, dolmyo chagi

Žáci a žákyně v silovém přerážení nesoutěží.
V této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 6. kup a vyšších (ke dni
uzávěrky přihlášek). Minimální věková hranice pro disciplínu wiryok je 15 let v den konání soutěže.
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desky jsou plastové - bílé
3.5 V divizi družstev se nerozlišuje technická skupina "A" a "B", nezbytná je pouze správná věková
příslušnost jednotlivých členů týmu. Veteráni mohou být členy seniorských týmů. Ve všech
disciplínách soutěží vždy stejní členové týmu (viz pravidla ITF). Soutěž probíhá dle následujícího
schématu
Tým je složen z pěti členů a jednoho náhradníka. Členové družstva mohou být
držiteli kteréhokoliv TS 8. kup a vyšší.
MATSOGI Tým je složen z pěti členů a jednoho náhradníka. Do utkání sportovního boje
mohou nastoupit pouze držitelé TS 4. kup a vyšších. Soutěž neprobíhá dle
váhových kategorií.
TUKGI
Týmy žáků a žákyň mají pro tuto disciplínu 3+1 člena/členku. Soutěžními
technikami jsou stejně jako v divizi jednotlivců nopi chagi, dollyo chagi a nomo
chagi. Týmy juniorů, juniorek, seniorů a seniorek mají 5+1 člena a bez ohledu
na jejich příslušnost k technické skupině "A" nebo "B" se soutěží ve všech pěti
technikách (nopi chagi, dollyo chagi, dolmyo chagi, bandae dollyo chagi, nomo
chagi). Soutěžící technické skupiny „B“ soutěží pouze v technikách své
skupiny. Členy družstva mohou být držiteli kteréhokoliv TS 6. kup a vyšší.
WIRYOK Týmy žáků a žákyň v silovém přerážení nesoutěží. Týmy juniorů, juniorek,
seniorů a seniorů mají 5+1 člena a bez ohledu na jejich příslušnost k technické
skupině "A" nebo "B" se soutěží ve všech pěti technikách (ap joomuk jirugi/ap
palkup taerigi, sonkal taerigi, yopcha jirugi, dollyo chagi a bandae dollyo
chagi/dolmyo chagi). Soutěžící technické skupiny „B“ soutěží pouze
v technikách své skupiny. Členy družstva mohou být držiteli kteréhokoliv TS 6.
kup a vyšší.
TUL

3.6 V disciplíně sebeobrana nejsou rozlišeny věkové skupiny, společně soutěží junioři, senioři a
veteráni. Minimální technický stupeň je 2. kup. Soutěží se v následujících kategoriích:
MIX
MUŽI

1 žena (hrdina) proti 2 útočníkům (muži, ženy nebo mix).
1 muž (hrdina) proti 3 útočníkům (muži).

4. Slučování technických a váhových kategorií

V případě nedostatečného obsazení některé soutěžní kategorie technických sestav nebo
sportovního boje je možné kategorie sloučit. Pro slučování kategorií platí následujíc pravidla
•
•
•

kategorie se sloučí, je-li obsazena méně než čtyřmi soutěžícími
kategorii lze sloužit pouze s jednou, a to sousední vyšší kategorií, bez ohledu na četnost obsazení
této vyšší kategorie. V případě nedostatečného obsazení nejvyšší kategorie v dané disciplíně je
možné ji sloučit s nejbližší nižší kategorií
není-li ani nejbližší sousední vyšší kategorie obsazena natolik, aby nově vzniklá kategorie čítala
alespoň 4 soutěžící, lze v takovém případě kategorii sloučit ještě s jinou následnou vyšší (tj.
sloučit 3 kategorie), avšak pouze po dohodě s přítomnými kouči na poradě po skončení
registrace k dané soutěži

5. Účastníci soutěží
Účastníky soutěže se rozumí závodníci, koučové, rozhodčí, pořadatelé, organizátoři a hosté. Všichni
účastníci soutěží jsou povinni dodržovat veškeré organizační pokyny a provozní řád daného
sportovního zařízení, v jehož prostorách se soutěž koná. Účastníci soutěží se zdržují a pohybují
pouze ve vyhrazených prostorách haly. Všichni členové Českého svazu Taekwon-Do ITF bez ohledu
na to, zda jsou v pozici závodníka, kouče, rozhodčího, pořadatele, organizátora či hosta, dodržují též
zásady Taekwon-Do a směrnice svazu.
5.1. Závodník
Závodníkem se rozumí člen svazu, který startuje na dané soutěži jako jednotlivec nebo člen družstva
v kterékoliv disciplíně. Každý závodník musí být členem svazu a musí mít platný průkaz svazu (viz
směrnici o vydávání členských průkazů). Oděv závodníka podrobněji upravuje bod 6 této směrnice.
Řídí se pokyny rozhodčích, organizátorů, pořadatelů, pověřených představitelů svazu a koučů.
Chování závodníka dále upřesňují též pravidla ITF.
•

Každý soutěžící je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci
o své zdravotní způsobilosti k účasti na soutěžích Taekwon-Do. U osob mladších 18 let má
tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

•

Soutěžící je povinen před svojí první soutěží v daném kalendářním roce předložit a odevzdat
vlastnoručně podepsané prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji, že na základě
lékařského posouzení svého zdravotního stavu, jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž
soutěžních utkání v Taekwon-Do ITF bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za osoby
mladší 18 let podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.

•

Prohlášení, musí být opatřeno datem, které je shodné s kalendářním rokem, v němž se
příslušná soutěž koná. Soutěžící předkládá prohlášení při registraci k dané soutěží nebo na
sekretariátu Svazu prostřednictvím vedoucího své školy. Prohlášení se evidují na sekretariátu
svazu a informace o jeho předložení pro daný kalendářní rok je zanesena do svazové
databáze s možnosti kontroly prostřednictvím členského portálu (http://portal.taekwondo.cz)

•

Formulář prohlášení je k dispozici na www.taekwondo.cz (sekce legislativa) nebo
prostřednictvím členského portálu (zde je k dispozici verze s předtištěnými iniciály daného
člena Svazu).

Závodníci jsou povinni seznámit se s obsahem Antidopingové směrnice Českého svazu Taekwon-Do
ITF a dodržovat povinnosti z ní vyplývající.
5.2 Kouč
Koučem se rozumí člen svazu, který zastupuje závodníky daného členského subjektu svazu při dané
soutěži a je jedinou oprávněnou osobou, která může podat protest proti výroku rozhodčích při soutěži.

Při soutěži ve sportovním boji je povinen mít s sebou u zápasiště ručník. Oděv kouče upravují
pravidla ITF. Po soutěžní ploše se kouč pohybuje v čisté sportovní sálové obuvi.
Řídí se pokyny rozhodčích, organizátorů, pořadatelů a pověřených představitelů svazu.
Kouč je osoba starší 18 let a je seznámen s aktuálním zněním soutěžních pravidel Taekwon-Do ITF a
modifikacemi Českého svazu Taekwon-Do ITF.
5.3 Rozhodčí
Rozhodčím se rozumí člen svazu starší 16-ti let, který se podílí na rozhodování sportovního klání a
vyhodnocování výsledků dané soutěže. Oděv rozhodčího definují pravidla ITF. Je povinen znát
aktuální znění soutěžních pravidel a je povinen zachovávat objektivitu při rozhodování. Řídí se
pokyny hlavního rozhodčího, organizátorů a pověřených představitelů svazu. Rozhodčímu, který
splnil výše uvedená kritéria, může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži v souladu s
rozhodnutím svazu. Dále mu může být dle rozhodnutí svazu vyplacena odměna ve stanovené výši.
Podmínky pro získání licence rozhodčího jsou uvedeny ve směrnici č. 15.
5.4 Pořadatelé
Pořadatelem se rozumí osoba, která se podílí na provozním, technickém a materiálním zabezpečení
soutěže. Řídí se pokyny ředitele soutěže, hlavního rozhodčího a všech pověřených představitelů
svazu. Pořadateli, který splnil výše uvedená kritéria, může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži
v souladu s rozhodnutím svazu. Dále mu může být dle rozhodnutí svazu vyplacena odměna ve
stanovené výši.
5.5. Organizátoři soutěže
Organizátory se rozumí osoby uvedené v propozicích dané soutěže jako organizátoři. Jsou jimi
ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, pracovník pověřený ekonomikou, pracovník pověřený počítačovým
zpracováním a dle potřeby další osoby. Zpravidla se jedná o členy svazu. Jsou pověřeni příslušnými
orgány svazu a jejich činnost probíhá v souladu s nařízeními těchto orgánů. Organizátorům soutěže
může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži v souladu s rozhodnutím svazu. Dále jim může být
dle rozhodnutí svazu vyplacena odměna ve stanovené výši.
5.5 Hosté
Hosty jsou všichni účastníci soutěží, kteří nespadají pod definici bodů 5.1 - 5.5.
6. Dobok na národních soutěžích
Všichni závodníci na národních soutěžích pořádaných svazem budou mít dobok (starého či nového
designu) dle soutěžních pravidel ITF, který může být doplněn o znak oddílu (na pravé straně
hrudníku nebo na levé či pravé paži). Také logo sponzora podléhá předpisům ITF (na pravém či
levém rukávu, velikost max. 10 x 5 cm). Dobok nesmí být nijak upravován (přelepován apod.). Na
doboku nesmí být symboly ani nápisy ČR (např. státní vlajka, státní znak, nápisy Czech Republic,
Česká republika, atd.). Veškeré náležitosti dle ITF musí splňovat i pásek soutěžícího, především
rozměry a označení technického stupně. Technický stupeň, jméno a případné další údaje mohou být
vyznačeny pouze na koncích pásku od uzlu dále, prostor po obvodu těla musí být bez jakýchkoliv
nápisů, resp. označení. Na vyhlášení výsledků soutěže nastupují závodníci buď ve výše uvedeném
doboku nebo ve sportovní soupravě s dlouhými nohavicemi (případně tričku). Jiný oděv není
povolen. Po soutěžní ploše se závodník pohybuje bos nebo v čisté sportovní sálové obuvi.
7. Chrániče
Chrániče pro disciplínu sportovní boj musí být v souladu s metodikou „Chrániče schválené pro
soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-Do ITF“.

8. Vyhodnocování národních soutěží
Každá úroveň soutěží (oblastní, územní a republikové) má své vlastní celkové vyhodnocení.
Vyhodnocení se provádí vždy na základě prostého srovnání celkového počtu získaných medailí.
Do celkového hodnocení (jednotlivce i subjektů) se započítávají pouze medaile z kategorií
obsazených 4 a více závodníky. Organizátor dané soutěže se bude snažit schváleným systémem
slučování kategorii dosáhnout toho, aby bylo vždy co nejméně nedostatečně obsazených kategorií. V
případě rovnosti počtu získaných medailí dvěma nebo více závodníky či subjekty se zavádí tzv.
pomocné kriterium, kdy rozhoduje zisk zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile dle preference
disciplín: tul, matsogi, tukgi, wiryok a hosinsul.
8.1 Mistr oblasti bude vyhlašován na základě srovnání získaných medailí za daný rok na daných
soutěžích (1. a 2. kolo oblastní soutěže). V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz
výše). V případě absolutní shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr oblasti neudělí
8.2 Nejúspěšnější závodník Poháru Českého svazu Taekwon-Do ITF bude vyhlašován na základě
srovnání získaných medailí na daném kole.
8.3 Mistr České republiky bude vyhlašován na základě srovnání získaných medailí na Mistrovství
České republiky. V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz výše). V případě absolutní
shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr České republiky neudělí. Mistři České
republiky mohou mimo běžné vyhodnocení (trofej) také získat od svazu věcný dar.
8.4 Nejúspěšnější subjekt Mistrovství České republiky bude vyhlášen na základě srovnání získaných
medaili na Mistrovství České republiky. V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz
výše). V případě absolutní shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr České
republiky neudělí. Subjekt rovněž získá titul "Nejúspěšnější škola Mistrovství České republiky
roku 201x"
9. Poplatky a pokuty
9.1 Každý oficiální protest proti výroku rozhodčích je zpoplatněn částkou ve výši 500,- Kč.
9.2 Každá změna ve startovní listině (např. v souvislosti s chybným zařazením závodníka do kategorie
apod.) po poradě koučů, je zpoplatněna částkou 1000,- Kč.

10. Propozice k soutěžím
Propozice k jednotlivým svazovým soutěžím musí být před zveřejněním předloženy svazu ke
schválení. Veškeré konkrétní informace ke všem svazovým soutěžím, které nejsou obsaženy v této
směrnici a budou zpracovány ve svazem schválených propozicích, mají platnost směrnice. Informace
uvedené ve svazem schválených propozicích jsou nadřazeny této směrnici.

11. Závěrečná ustanovení
Účelem této směrnice je vytvořit jednotný standard pro všechny soutěže v rámci Českého svazu
Taekwon-Do ITF. Soutěže v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF probíhají dle pravidel
EITF a ITF s modifikacemi pro národní účely. Modifikace jsou vymezeny touto směrnicí,
svazovými pokyny a případně propozicemi k jednotlivým soutěžím. Tato směrnice je závazná pro
všechny soutěže v rámci Českého svazu Taekwon-Do ITF.

Český svaz Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 - Strahov, 160 17
Mobil: 604 258 109, E-mail: sekretariat@taekwondo.cz

