
 ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF 
Zátopkova 100/2  P.S. 40, Praha 6, 160 17, Česká republika 

tel/fax: +420 257224209, tel. +420 603462000, +420 604258109 

website : www.taekwondo.cz, e-mail: itf@cstv.cz 

 
 

CZECH OPEN 2008 
Předkolo Mistrovství České republiky 2008 

 
 

Datum konání :   28. - 29. března 2008 

Místo konání :   Sportovní hala v Třeboni, Sportovní ulice  

 

Pořadatel :   Český svaz Taekwon-do ITF (oddělení soutěží)  

Ředitel soutěže :  Milan Prokeš  (+420 739 014 126) 

Hlavní rozhodčí :  Rostislav Kaňka (+420 602 409 399)  

Výsledkový servis :  Ivan Rajtr (+420 602 446 369)  

 

Přihlášky :  nejpozději do pátku 21. března 2008 do 12:00 hodin na přiloženém 
formuláři výhradně na e-mail sekretariat@taekwondo.cz 

 

Ubytování :  Zajišťuje organizátor přihlášeným závodníkům, rozhodčím a koučům.  

 Orientační ceny: Hotelové ubytování vedle sportovní haly od 600,- Kč / noc, 
soukromé penziony od 450,- Kč / noc, internátní ubytovna (cca 1 km od 
sportovní haly) od 250,- Kč / noc. 

 V neděli 30. 3. se bude v Třeboni konat Valná hromada Českého svazu 
Taekwon-Do ITF. Maximálně dvěma delegátům z každé školy bude Svazem 
hrazeno ubytování a snídaně. 

 

Stravování :  Možno objednat předem na tel. +420 384723486, +420 607746031 nebo e-
mailem alexsport@tiscali.cz (František Elexhauser). Občerstvení bude možné 
ve sportovní hale zakoupit i přímo na místě bez předchozí objednávky.  

 

Startovné :   20 EUR  / závodník, 300,- Kč / člen Českého svazu Taekwon-Do ITF 

  

 

 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE  

 

Pátek 28. 3. 2008 

   17:00 - 19:00  registrace, vážení a ubytování (sportovní hala)  

   20:00    porada koučů (sportovní hala) 

 

Sobota 29. 3. 2008 

   07:30 - 09:00  příchod do haly, snídaně rozhodčí (sportovní hala) 

09:00    porada rozhodčích, rozdělení na zápasiště 

09:30    slavnostní nástup, zahájení soutěže 

18:00   vybrané finále 

   19.30   slavnostní zakončení, banket zúčastněných 



PROPOZICE SOUTĚŽE  
 

 

I. Divize :  jednotlivci 

 

II. Skupina :  žáci, žákyně   - ročník  95, 96, 97, 98  - od 8. kupu 
 
   junioři „A“, juniorky „A“ - ročník  90, 91, 92, 93 a 94 - od 2. kupu 
   junioři „B“, juniorky „B“ - ročník  90, 91, 92, 93 a 94 - 8.- 3. kup 
 
   senioři „A“, seniorky „A“ - ročník  89, 88, 87, 86, 85,  - od 2. kupu 
   senioři „B“, seniorky „B“ - ročník  89, 88, 87, 86, 85,  - 8.- 3. kup 
 

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni 
potvrzenému v členském průkazu svazu, který předloží závodník při registraci.  

 

III. Disciplíny a kategorie : Senioři a junioři soutěží se ve 4 disciplínách Taekwon-Do ITF 
(tul, matsogi, t-ki a wiryok), žáci ve 3 disciplínách (tul, 
matsogi a t-ki). 

 
TUL   kategorie: žáci  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2. kup+ 
    žákyně 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2. kup+ 
    junioři  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. Dan+ 
    juniorky 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. Dan+ 
    senioři  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. Dan, II. Dan+ 
    seniorky 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. Dan, II. Dan+ 
 
  eliminace: 1 povinná sestava 
  finále:  1 volitelná sestava  a 1 povinná sestava 
 
MATSOGI kategorie: žáci:  -26, -32, -38, -44, -50, +50 kg 
    žákyně: -26, -32, -38, -44, -50, +50 kg 
    junioři: -51, -57, -63, -69, +69 kg 
    juniorky: -46, -52, -58, -64, +64 kg 
    senioři: -57, -64, -71, -78, +78 kg 
    seniorky: -51, -57, -63, -69, +69 kg 
 
  eliminace: utkání 1 x 3 min. 
  finále:  utkání 2 x 2 min. 
 
WIRYOK  junioři A, senioři A:  ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo 
chagi 
  junioři B, senioři B:  ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi 

juniorky A, seniorky A: sonkal, ap palkup, yop chagi, dollyo chagi, dolmyo 
chagi(1800 yop chagi) 

  juniorky B, seniorky B: sonkal, yop chagi, dollyo chagi 
 
  wiryok -  počty plastových desek budou upřesněny hlavním rozhodčím na místě 
 
T-KI   žáci:  nopi 215, dollyo 210, nomo 115/70 
  žákyně: nopi 205, dollyo 200, nomo 100/70 
  junioři A: nopi 250, dollyo 245, dollimyo 220, bandae 220, nomo 240/70 
  junioři B: nopi 245, dollyo 240, nomo 230/70 

senioři A: nopi 260, dollyo 255, dollimyo 225, bandae 225, nomo 250/70 
senioři B: nopi 255, dollyo 250, nomo 240/70 

  juniorky A: nopi 220, dollyo 215, dollimyo 180, bandae 180, nomo 170/70 
  juniorky B: nopi 215, dollyo 210, nomo 130/70 

seniorky A: nopi 225, dollyo 220, dollimyo 180, bandae 180, nomo 185/70 
seniorky B: nopi 215, dollyo 210, nomo 130/70 
 



  t-ki  - výšky jsou uvedeny v cm na střed desky 

  Do každé soutěžní skupiny v disciplínách wiryok a t-ki může každá škola/klub/oddíl  
  nominovat až 3 závodníky s min. technickým stupněm 6. kup. 
 

IV. Pravidla: Soutěž bude probíhat dle nových pravidel AETF, soutěžní směrnice Českého 
svazu Taekwon-Do ITF č.10/02 a „Prováděcích pokynů pro soutěže pořádané 
Českým svazem Taekwon-Do ITF v roce 2008“, k dispozici na 
www.taekwondo.cz v sekci „legislativa“).  

 

 

V. Počet soutěžících : Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do 
soutěže, není omezen. Svaz hradí ubytování a cestovné ve stanovené 
výši max. 12-ti soutěžícím za každou školu/klub/oddíl a jednomu kouči. 

    Do disciplín wiryok a t-ki může každý subjekt nominovat maximálně 

3 závodníky.  

 

VI. Protest : Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč 
písemně v souladu s procedurou (do 5 min. od ukončení zápasu) se zálohou 25 
EUR (ekvivalent 700,- Kč) do rukou hlavního rozhodčího.  

 

VII. Rozhodčí : Zahraniční přihlášený subjekt zajistí odpovídající počet rozhodčích : 

   do 15 závodníků 1 kvalifikovaného rozhodčího 

   nad 15 závodníků 2 kvalifikované rozhodčí 

   Za každého nedodaného rozhodčího zaplatí subjekt poplatek 25 EUR.  

 

   Subjekty sdružené v Českém svazu Taekwon-Do zajistí tyto počty rozhodčích: 

   do 10 závodníků 2 kvalifikované rozhodčí     

   nad 10 závodníků 3 kvalifikované rozhodčí 

V případě, že se nebude jednat o kvalifikovaného rozhodčího ČST ITF, zaplatí 
škola/klub/oddíl poplatek 500,- Kč za každého nekvalifikovaného (tento 
rozhodčí musí mít minimálně 4. kup). V případě, že oddíl nezajistí ani 
nekvalifikovaného rozhodčího s min. 4.kupem, zaplatí za každého chybějícího 
700,- Kč. Přiveze-li škola/klub/oddíl kvalifikovaného rozhodčího nad povinný 
počet, dostane bonus 500,- Kč za každého sudího (v podobě sníženého 
poplatku za startovné). 

 
Všichni rozhodčí se dostaví k registraci (28. 3. 2008) společně se svými subjekty. S sebou přinesou 
platný průkaz rozhodčího.  

Rozhodčí jsou po celou dobu soutěže povinni být oblečeni dle pravidel ITF . 

Rozhodčí budou mít zajištěno bezplatně ubytování, stravu a obdrží finanční odměnu. Cestovní výlohy 
(0,50 Kč/km) jim budou proplaceny při registraci.  

 

VIII. Trofeje : 

Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile a diplom. Trofeje budou předány i 
nejúspěšnějším jednotlivcům skupin A, B (žák-žákyně, junior-juniorka, senior-seniorka), rovněž 
bude předán pohár pro nejúspěšnější subjekt.  

 

IX. Ostatní : 

S ohledem na legislativu České republiky musí mít každý soutěžící platnou lékařskou prohlídku s 
potvrzením zdravotní způsobilosti ne starší 12 měsíců. 

Každá změna ve startovní listině (např. v souvislosti s chybným zařazením závodníka do kategorie 
apod.) po poradě koučů (večer 28. 3. 2008) bude provedena za poplatek 40 EUR (ekvivalent 
1.000,- Kč).  

Akce je zařazena do programu sportovní reprezentace Taekwon-Do ITF České republiky. 


