XVII.MEZINÁRODNÍ ŠAMPIONÁT BEST OF THE BEST 2022
Datum konání:

9.dubna. 2022

Místo konání:

Na Fialce – Centrum pro volný čas
Mánesova 2530/3a, Říčany u Prahy 251 01
http://www.nafialce.cz/

Pořadatel:

Škola Taekwon-Do Kwang Gae ve spolupráci s Českou federací
Taekwon-Do ITF

Ředitel soutěže:

Bsn.Michal Machota tel. +420 722 214 634

Hlavní rozhodčí
Taekwon-Do:

Mez.inst.David Mondschein

Přihlášky:

Do 20.00 do pondělí 4. dubna. 2022

Startovné:

650,- kč za 5 kategorií tzn. Matsogi, Tul, T-Ki, Mobum Matsogi, Wi Ryok,
start v kategorii tul tým je 200,-Kč za celý tým.Start jednotlivce ve vyšší
kategorii navíc 100,- kč.Každý závodník může startovat pouze o jednu
kategorii výš viz.níže.

Registrace:

do 9,00 na místě konání akce

Začátek soutěže:

10.00

Předpokládaný konec:

18.00
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Kategorie:
Tul Žáci do 10. let ( 1-9 let ) – od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5.
Kupu, od 4.Kupu do 3. Kupu
Žáci od 10. let do 13. let ( 10-12 let )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu
Žáci od 13. let do 15. let ( 13-14 let )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu ,od 2.Kup do 1.Kupu,od 1.Danu do 2.Danu
Žákyně do 10. let ( 1-9 let )
Tul – od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu od 2. do 1. Kupu
Žákyně od 10. let do 13. let ( 10-12 let )
Tul – od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu, od 2..Kupu do 1. Danu
Žákyně od 13. let do 15. let ( 13-14 let )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu od 2. do 1. Kupu, od 1. do 2. Danu
Junioři od 15. do 18. let ( 15-17 let )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu ,od 2. do 1. Kupu, od 1.Danu. do 3. Danu
Juniorky od 15. do 18. let ( 15-17 let )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu od 2. do 1. Kupu, od 1.Danu do 3.Danu
Senioři, seniorky od 18. let ( v den soutěže )
Tul –od 10. Kupu do 9. Kupu, od 8. do 7. Kupu, od 6. do 5. Kupu, od 4.Kupu do 3.
Kupu ,od 2. do 1. Kupu, od 1. do 2. Danu, od 3.Danudo 6.Danu
Matsogi –
Kategorie žáci do 10 let ( 1-9 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, nad 160 cm
Kategorie žáci od 10 let do 13 let ( 10-12 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, nad 160 cm
Kategorie žáci od 13 let do 15 let ( 13-14 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, do 170
cm,nad 170cm
Kategorie žákyně do 10 let ( 1-9 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, nad 160 cm
Kategorie žákyně od 10 let do 13 let ( 10-12 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, nad 160 cm
Kategorie žákyně od 13 let do 15 let ( 13-14 let )
Do 120 cm, do 125 cm, do 130 cm, do 140 cm, do 150 cm, do 160 cm, do 170 cm,
nad 170cm
Kategorie junioři – do 50kg., do 56kg., do 62kg., do 68kg., do 75kg, nad 75kg
Kategorie juniorky – do45kg., do 50kg., do 55kg., do 60kg., do 65kg., nad 65kg
Kategorie senioři – do 57kg., do 63kg., do 70kg., do 78kg., do 85kg., nad 85kg
Kategorie seniorky – do 50kg., do 56kg., do 62kg., do 68kg., do 75kg, nad 75kg
Prosíme o zvýšenou pozornost na věk u kategorie žáci, žákyně při zadávaní do přihlášek. Spravný
věk je napsán v závorkách.
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Speciální techniky – Tuk Gi.

Kategorie speciálních přerážecích technik ve výskoku ( dle
pravidel ITF ) účast v těchto kategoriích bude před vlastním
zahájením soutěžení vybrána nominační technika tzn. že může
být vybrána jakákoliv technika ( z povinných), která bude snížena
o 10 cm. Soutěžící bez zvláštního důrazu na proceduru
provedou techniku. Jsou-li úspěšní postupují do kategorie.
Nominační technika se neboduje. Slouží pouze pro postup do
kategorie.

Žáci a Žákyně do 15 let

Twimyo Nopi Chagi 200cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 190cm,
Twimyo Nopi Yopcha Jirugi výška překážky 90 cm.

Juniorky

Twimyo Nopi Chagi 220 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi
210cm,Twimyo Nopi Yopcha Jirugi 100 cm.

Junioři

Twimyo Nopi Chagi 230 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 220cm,
Bandae Dollyo Chagi 220cm, Twimyo Dollmyo Chagi 220cm,
Twimyo Nopi Yopcha Jirugi 110 cm

Seniorky

Twimyo Nopi Chagi 230 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 220cm,
Twimyo Nopi Yopcha Jirugi 130 cm

Senioři

Twimyo Nopi Chagi 250 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 240cm,
Bandae Dollyo Chagi 220, Twimyo Dollmyo Chagi 220, Twimyo
Nopi Yopcha Jirugi 140 cm.

Test síly -Wi Rok.
Junioři

Juniorky
Senioři

Seniorky
Modelový sparring

Ap Joomuk Jirugi 1deska, Sonkal Yop Taerigi 2.desky, Dollyo
Chagi 2 desky, Yopcha Jirugi 3 desky, Bandae Dollyo Chagi 2.
Deska
Sonkal Yop Taerigi 1.deska, Dollyo Chagi 2 desky, Yopcha Jirugi
2 desky.
Ap Joomuk Jirugi 2 desky, Sonkal Yop Taerigi 2. Desky, Dollyo
Chagi 3 desky, Yopcha Jirugi 3 desky, Bandae Dollyo Chagi 2
desky.
Sonkal Yop Taerigi 1 deska, Dollyo Chagi 2 desky, Yopcha Jirugi 3
desky.
Dvojice mohou být muži,ženy nebo smíšené.Věkové kategorie mohou být
smíšené junioři a senioři.
Dle aktuálních pravidel ITF!!
Časové limity jsou závazné a budou měřeny časomírou!!!!!
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Zápis do kategorií-

Startovné opravňuje závodníka ke startu v jedné kategorii zápasu, jedné kategorii
sestav, jedné kategorii Speciálních technik ( pouze junioři a junioři),jedné kategorii
přerážení ( pouze junioři a senioři) ,jedné kategorii Modelového sparringu ( pouze
junioři a junioři).Je možné se přihlásit do další odpovídající kategorie
v Taekwon-Do po zaplacení doplatku ke startovného ve výši 100,- Kč tento
doplatek opravňuje ke startu v další jedné kategorii. Při kategorii Tull a Matsogi se
může závodník přihlásit o jednu věkovou kategorii výše ne o technickou či váhovou
kategorii. Organizátoři si vyhrazují právo sloučit či rozdělit kategorie dle
počtu přihlášených závodníků .Trenér nebo zástupce týmu je plně
zodpovědný za správné uvedení výšky,váhy a technického stupně
závodníka.Při možné kontrole během soutěže může být závodník s
nepravdivě uvedenými údaji diskvalifikován

Ceny -

Závodník, který se umístí na 1. 2. nebo jednom ze dvou třetích míst ( pokud se
v dané kategorii budou dvě třetí místa vyhlašovat ) obdrží diplom a medaili.

Systém postupů

Je tzv.Pyramida. V žákovských kategoriích budou v jedné skupině max. 4 závodníci
a kategorie se bude okamžitě vyhlašovat 1.,2., a dvě 3. místa. Vítěz skupiny může
bude-li chtít postoupit do další kategorie s vítězi ostatních stejných skupin o
pohár.

Kauč -

Každý soutěžící, který nastupuje do kategorie zápasů musí být doprovázen
kaučem starším 18 let v oblečení odpovídajícím pravidlům ITF. Kauč je
zodpovědný za přípravu svého závodníka. Bez ohledu zda-li je kauč aktivně
cvičícím či ne je zodpovědný za dodržování svých povinností dle soutěžních
pravidel a bude tak k němu přistupováno.

Rozhodčí -

Každý oddíl zajistí minimálně jednoho kvalifikovaného rozhodčího / dle směrnic
Sportovní komise /. Pakliže oddíl nedodá kvalifikovaného rozhodčího musí zajistit
pro soutěž alespoň jednoho nositele I. Dan pro zajištění zápisů, časomíry a
ostatních požadavků hlavního rozhodčího.
Pro všechny rozhodčí je zajištěné drobné občerstvení. Kvalifikovaní středový
rozhodčí a kvalifikovaní rohový rozhodčí jsou odměněni finanční částkou.

Chrániče -

Povinné chrániče jsou – chrániče rukou zakryté prsty – otevřené dlaně (
odpovídající chrániče se zakrytou dlaní podléhají schválení hlavního rozhodčího) ,
chrániče nohou – botičky, chlapci suspenzor. Chrániče musí být v souladu
s pravidly ITF.
Volitelné, doporučené jsou – chrániče holení, chrániče chrupu, chránič hlavy –
přilba, pro dívky chránič prsou.

Média

Přihlášením do soutěže vyjadřuje každý účastník svůj souhlas se zveřejněním
fotografií, videozáznamu a informací ve veřejně dostupných medií.

Pojištění -

Každý závodník musí mít své vlastní úrazové pojištění na dané období a soutěž.
Organizátor neodpovídá za možné zranění nebo úraz. Za dodržení této podmínky
odpovídá trenér oddílu nebo vedoucí výpravy.

Sponzoři -

Loga sponzorů musí být umístěna na Doboku tak, aby nezakrývala znaky ITF a
nesmí být větší než 70 cm2.
Transparenty větší než 1 x 1 metr mohou být umístěny na čelní stěnu, v blízkosti
ringů a u vstupních dveří pouze po dohodě s organizátorem. Transparenty větší
než 1000cm2 se mohou umístit pouze po složení poplatku či po dohodě k rukám
ředitele soutěže.
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Strava Přihlášky Ubytování -

V hale je menší restaurace. V okolí haly do 500 metrů je několik restaurací, kde je
možné se občerstvit.
Zasílejte emailem na sekretarcft@gmail.com, SMS na tel. č. 606 472 272,
!!!! DO 20.00 HODIN, DO PONDĚLÍ 4.4.2022 !!!!
Organizátor pro vás může zajistit rezervaci ubytování ***Hotel Oáza,***.Počet míst
a výhodnější ceny můžeme garantovat při rezervaci do 25.3.2022,vyřizuje
L.Machotová 606 472 272..

Těšíme se na Vás
Mst.Vladimír Machota 7. Dan
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