
Otevřené Mistrovství České
republiky Taekwon-Do ITF

2022

Česká národní unie Taekwon-Do ITF
ve spolupráci se Sokolem Benátky nad Jizerou

pořádá
Otevřené Mistrovství České republiky

Taekwon-Do ITF 2022

Datum konání: 21. května 2022



Místo konání: Dražice Nibe Arena -Sportovní hala, 5. května 746
GPS:  50°17´12.733 N,  14°49´45.082 E

Pořadatel: Česká národní unie Taekwon-Do  ITF

Ředitel soutěže: Jakub Roubal III. Dan (+420774170708)

Hlavní rozhodčí: Ing. Kamil Kolofík V. Dan (+420732759451)

Přihlášky:
Zasílejte na přiloženém formuláři e-mailem na registrace@taekwondocz.com nejpozději do 17. května 2022 
do 24.00 hodin.

Startovné:
Kategorie Tul, Matsogi, T-ki, Wirok , Modelový sparring, Tul tým - 400,-Kč. 
Každý může soutěžit pouze ve své kategorii, přihlášení do dalších kategorií není možné.

Program akce:
Otevření tělocvičny 8.00 hodin
Registrace 8.00 – 9.45 hodin
Poučení rozhodčích a koučů 9.45 – 10.00 hodin
Začátek soutěže a slavnostní nástup 10.00 hodin 
Předpokládaný konec 18.00 hodin



Kategorie:
Žáci, junioři, senioři

Všechny zápasy se řídí platnými pravidly ITF, AETF a ČNUT

Žáci, žákyně:
(do 14 let) Rozhodující je datum narození v porovnání s datem soutěže. Dovršení 14 let v den závodu znamená junior.

Tul:
9.-8. kup, 7.- 5. Kup, 4.-3. Kup, 2. Kup – I.Dan

Matsogi:
Dle váhy

Žáci i žákyně:
Do 32 kg, 32 – 38 kg, 38 – 44 kg, 44 – 50 kg, nad 50 kg. 

Junioři:
Od 14 do 18 let. Rozhodné je datum narození v porovnání s datem soutěže. 
Dovršení 18 let v den závodu znamená senior.

Tul: 9-8 Kup, 7-5 Kup, 4-3 Kup, 2-1 Kup, I. Dan a výše.

Matsogi:
Muži: Ženy:
Mikro: do 50 kg Mikro: do 45 kg
Lehká: 50 – 56 kg Lehká: 45 – 50 kg
Střední: 56 – 62 kg Střední: 50 – 55 kg
Těžká: 62 – 68 kg Těžká: 55 – 60 kg
Vyšší těžká: 68 - 75 kg Vyšší těžká: 60 – 65 kg
Super těžká: nad 75 kg Super těžká: nad 65 kg

Senioři 
Tul: 9.-8.Kup, 7.-5.Kup, 4.-3.Kup, 2.-1.Kup,  I. - II. Dan, III. Dan a výše

Ve všech kategoriích a věkových skupinách se cvičí v eliminaci pouze povinný tul. Ve finále se cvičí volitelný a povinný 
Tul. 

Matsogi:
Muži: Ženy:
Mikro: do 57 kg Mikro: do 50 kg
Lehká: 57 – 63 kg Lehká: 50 – 56 kg
Střední: 63 – 70 kg Střední: 56 – 62 kg
Těžká: 70 – 78 kg Těžká: 62 – 68 kg
Vyšší těžká: 78 – 85 kg Vyšší těžká: 68 – 75 kg
Super těžká: nad 85 kg Super těžká: nad 75 kg

Povolené zásahové plochy (pro všechny věkové skupiny):
A. hlava zepředu a ze stran (ne zezadu)
B. tělo od ramen k pupíku a horizontálně zprava doleva od linie spuštěné z ramenní jamky k zápěstí a pouze 

zepředu a ze strany (ne zezadu).

Bodování:
Jeden bod je udělen za:
Útok rukou na střední nebo horní pásmo a to ze země i ve výskoku

Dva body jsou uděleny za:
Útok nohou na střední pásmo a to ze země i ve výskoku.

Tři body jsou uděleny za:
Útok nohou na horní pásmo a to ze země i ve výskoku. 

Trvání zápasu v kategorii žák, žákyně bude trvat 1 x 2 minuty. 
Trvání zápasu v kategorii junior, juniorka bude trvat 1 x 2 minuty. Finálový zápas 2 x 2 minuty.
Trvání zápasu v kategorii senior, seniorka bude trvat 1 x 2 minuty. Finálový zápas 2 x 2 minuty.



Speciální techniky ( T-ki):
Pro tuto soutěž bude stanovena nominační technika. Vybraná technika v nominaci bude snížena o 10 cm oproti dané
soutěžní výšce. Pokud nominační techniku závodník nepřekoná, nebude moci dál v této disciplíně pokračovat. Pokud
splní  nominační  techniku,  tato  se nepočítá  do  získaných bodů a závodník  pokračuje v disciplíně dál,  kde bude plnit
standardní výšky.

TwimyoNopiChgi TwimyoNopiDollyoCh
agi

Bande 
DollyoChagi

TwimyoDollmyo
Chagi

TwimyoNopiYop
chaJirugi

Žáci 210 cm 200 cm   ------------  -------------- 100 cm
Žákyně 200 cm 190 cm   ------------   ------------- 100 cm
Junioři 230 cm 210 cm 210 cm 210 cm 130 cm
Juniorky 220 cm 200 cm    ------------  -------------- 120 cm
Senioři 240 cm 220 cm 220 cm 220 cm 140 cm
Seniorky 230 cm 210 cm   ------------  --------------- 130 cm

Silové přerážení (Wirok)
V této disciplíně nesoutěží žáci a žákyně. Junioři mohou soutěžit pouze, pokud v den závodu dovršili 15 let.
Pro  tuto  soutěž  je  stanovena  nominační  technika  snížená o  jednu  desku.  Pokud tuto  nominační  techniku  soutěžící
nepřekoná, dál v soutěži nepokračuje. Splněná nominační technika se nepočítá do získaných bodů.

Ap-Joomuk SonkalTaerigi YopchaJirugi DollyoChagi Bande Dolly 
Chagi

Junioři 1 deska 2 desky 2 desky 2 desky 1 deska
Juniorky  ------------ 1 deska 2 desky 1 deska ------------
Muži 2 desky 3 desky 3 desky 2 desky 2 desky
Ženy  ------------ 2 desky 2 desky 2 desky ----------------

Modelový sparring:
Závodníci musí být držiteli alespoň 8 Kupu a nejvýše VI. Danu.
Závodníci mohou být muži, ženy nebo smíšené páry.
Trvání jednoho kola je alespoň 60 a nejvýše 75 sekund. Modelový sparring se musí skládat z pohybů technik tak, jak jsou
ukázány v Encyklopedii Taekwon-Do ITF, manuálech a tak jak jsou vyučovány na seminářích. Mohou se střídat rychlé
techniky s technikami v normálním rytmu a techniky pomalé.
Každý útok musí mít adekvátní obranu, protiútok nebo úhyb. 
Každá dvojice  soutěžících  může  provést  maximálně  tři  akrobatické  prvky,  které  nejsou  spojeny  s útočnou  nebo
obrannou technikou.
Nejsou povoleny žádné ochranné pomůcky.

Tul týmy:
Soutěže se mohou zúčastnit žáci, junioři a senioři, muži a ženy. Týmy mohou být smíšené. Cvičí se pouze volitelný tul. Při
složení týmu např. žáci a junioři,  nebo jiná kombinace, je rozhodující pro zařazení do kategorie poměr složení týmu.
Například 2 žáci a 3 junioři = kategorie junioři. 3 žáci a dva junioři = kategorie žáci. 

Úprava kategorií:
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě nízké účasti soutěžících v dané kategorii.

Losování a organizace soutěže:
První kolo je v kategorii Tul a Matsogi eliminační. Vítězové prvního kola postupují přímo, poražení budou mít možnost
mezi sebou ve druhém kole (takzvaném „opravném“  kole) bojovat o postup. Vítězové druhého kola se opět zařadí mezi
vítěze prvního kola.
Soupeři do zápasů jsou programem generováni v rámci jednotlivých kol náhodně. 

 
Do finálových kol postoupí z každé skupiny dva nejlepší soutěžící.



Rozhodčí:
Každý oddíl zajistí minimálně jednoho kvalifikovaného rozhodčího (držitele min. I. Danu) Dále alespoň dva držitele min. 4.
Kupu jako sudího nebo zapisovatele. 
Rozhodčí a zapisovatelé musí být po dobu soutěže k dispozici pořadateli. Mohou být střídání rozhodčími z jiných oddílů a
to zejména v případě, že rozhodčí je sám současně soutěžícím nebo na vlastní žádost například z důvodu podjatosti.
Rozhodčí a zapisovatelé mají v den závodu zajištěné občerstvení v hale a finanční odměnu.
Oddíl bez rozhodčího je penalizován částkou 500,-Kč, pokud se s pořadatelem nedohodne jinak.

Kouč:
Musí mít na sobě sportovní oblečení a sportovní obuv. Jeho jednání musí být v souladu s pravidly ITF a AETF. Kouč musí
být starší 18 let.

Chrániče:
Povinné chrániče: 
Chrániče  rukou (zakryté  prsty,  otevřené dlaně –  nejsou  povoleny  pytlovky).  Nejsou  povoleny  chrániče  z lakovaného
molitanu (typ Macho apod.). Chrániče nohou se zakrytou patou, prsty nesmějí přečnívat přes chránič. Žáci, žákyně, junioři
a juniorky mají povinnou přilbu a chránič chrupu. Žáci a junioři mají povinný suspenzor. Bez suspenzoru může nastoupit
k zápasu po dohodě s rozhodčím a výslovným souhlasem kouče.

Volitelné chrániče:
Chrániče holení, chrániče hlavy (senioři, seniorky), chránič chrupu. Dívky a ženy chránič prsou.

Protest:
Protest může podat pouze kouč a to v písemné formě do 5 minut od skončení zápasu hlavnímu rozhodčímu. Spolu
s protestem složí zálohu ve výši 500,-Kč. V případě, že protest nebude uznán, záloha propadá organizátorovi soutěže.
V případě uznání protestu se záloha vrací tomu, kdo protest podal.

Oficiální terminologie:
CHARYOT pozor
KYONG YE úklona
JUN BI připravte se 
SI II –JAK začněte
HAECHYO od sebe
GAE-SOK pokračujte
GOMAN konec
JU UI napomínání
GAM JUM minus bod
SIL KYUK diskvalifikace
HONG červený
CHONG modrý

Ceny:
V každé kategorii Tul a Matsogi bude udělena 1 x zlatá medaile, 1 x stříbrná medaile, 2 x bronzová medaile.
V ostatních kategoriích bude udělena 1 x zlatá medaile, 1 x stříbrná medaile, 1 x bronzová medaile.
Vítěz každé kategorie bude současně v dané kategorii mít titul Mistr ČR.
Dále se budou sčítat body a to za první místo 5 bodů, za druhé místo 3 body, za třetí místo 1 bod.
Podle součtu bodů bude vyhlášen a obdrží pohár nejúspěšnější žák, žákyně, junior, juniorka, senior a seniorky. 
V případě rovnosti bodů bude rozhodovat pořadí v kategorii 1.Tul, 2. Matsogi, 3. Speciální techniky. 

Sponzoři:
Loga sponzorů musí být umístěna na Doboku tak, aby nezakrývala znaky ITF a nesmí být větší než 7 x 8 cm.
Transparenty menší než 1 x 1 metr mohou být umístěny na čelní stěně, v blízkosti ringů a u vstupních dveří pouze po
dohodě s pořadatelem soutěže. 
Transparenty větší než 1 x 1 metr se mohou umístit pouze se souhlasem pořadatele po složení poplatku 500,-Kč k rukám
ředitele soutěže.
Přihlášky:
Zasílejte  na přiloženém formuláři  e-mailem na  registrace@taekwondocz.com nejpozději  do 17.května  2022 do  24.00
hodin.

Odpovědnost za zranění:
Všichni  závodníci  musí  mít  své  vlastní  úrazové pojištění.  Pořadatel  soutěže  není  zodpovědný  za jakýkoliv  následek
a/nebo  zranění.  Každý  závodník  musí  mít  lékařskou  prohlídku,  ne  starší  jednoho  roku.  Za  platnost  prohlídky  je
zodpovědný závodník pokud je starší 18 ti let. Za závodníka mladšího 18 ti let je v tomto případě zodpovědný kouč, nebo
trenér, který závodníka do soutěže přihlásil.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Účastnící soutěže podáním přihlášky potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby pořadatele soutěže
dle zákona GDPR.

mailto:registrace@taekwondocz.com


Souhlas se zveřejněním:
Účastnící soutěže podáním přihlášky potvrzují souhlas se zveřejněním audiovizuálních záznamů dle zákona GDPR.

Občerstvení:
Bude možno zakoupit v hale, případně je možné si jídlo objednat v nedaleké pizzerii.

Během soutěže budou dodržována veškerá platná nařízení a omezení v souvislosti s 
onemocněním COVID-19.

Těšíme se na Vaši účast
Za organizační výbor:

Jakub Roubal III. Dan
Prezident ČNUT

Mezinárodní instruktor Ing. Kamil Kolofík V.Dan
Předseda technické komise ČNUT 


