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

II. oblastní soutěž regionu Praha  
a střední Čechy 

 

datum konání akce: 8.listopadu 2009 (neděle) 
 

 

místo konání: Sportovní hala ZŠ Petřiny JIH,  
Šantrochova 2/1800, Petřiny – Praha 6 
GPS: 50°5'15.911"N, 14°20'53.462"E 

 

dopravní spojení MHD:  tramvaje č. 1 a 18, zastávka Obchodní dům Petřiny 
autobusy 179, 191 
 

 

pořadatel: Taekwon-Do klub Praha - Toi-Gae  
ředitel soutěže: Jan Labík  
hlavní rozhodčí: Ondřej Vrábel  
výsledkový servis: Ing. Ivan Rajtr  
zdravotní dozor: MUDr. Zuzana Stráníková  
startovné: 150,- Kč za každého soutěžícího  
přihlášky: Nejpozději do pátku 6.listopadu 2009 do 12:00 pomocí 

přiloženého formuláře odeslat na e-mail: 
jan.labik@taekwondo.cz 
 

 

 

Orientační časový plán - neděle 8.11. 

 9:00 – 9:45 registrace, vážení (v místě konání závodů) 

 10:00 porada koučů, kontrola rozlosování 
porada a rozdělení rozhodčích 

 10:30 nástup týmů, zahájení soutěže 

 dopolední část senioři 

 odpolední část žáci, junioři 

 do 18:00 ukončení soutěže 

 

mailto:jan.labik@taekwondo.cz�
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Propozice soutěže 

I. Divize jednotlivci  

II. Skupiny žákyně, žáci ročníky 96, 97, 98, 99,…  

 juniorky, junioři ročníky 91, 92, 93, 94, 95 

 seniorky, senioři ročníky 90, 89, 88,... 

   

III. Disciplíny a kategorie 

TUL: žákyně, žáci 8.+7. kup, 6.+5. kup, 4.+3. kup, 2. kup a vyšší 

 juniorky, junioři 8.+7. kup, 6.+5. kup, 4.+3. kup, 2.+1. kup, I. Dan a 
vyšší 

 seniorky, senioři 8.+7. kup, 6.+5. kup, 4.+3. kup, 2.+1. kup, I. Dan a 
vyšší 

  

MATSOGI:  žákyně,  
žáci 

-32, -38, -44, -50, +50kg 
-32, -38, -44, -50, +50kg 

 juniorky, 
junioři 

-46, -52, -58, -64, +64kg 
-51, -57, -63, -69, +69kg 

 seniorky,  
senioři 

-51, -57, -63, -69, +69kg 
-57, -64, -71, -78, +78kg 

 Ve sportovním boji mohou soutěžit pouze držitelé TS 4.kup a vyšší.  
Organizátor a hlavní rozhodčí si vyhrazují právo na možnost změny, resp. 
sloučení kategorií v případě jejich minimálního obsazení (minimum 4 
závodníci) a případné sloučení výkonnostních kategorií A a B. V žákovské 
skupině se váhové kategorie neslučují. 
  

T-KI: Do každé soutěžní skupiny v disciplínách t-ki může každý oddíl nominovat 
až 3 závodníky s minimálním technickým stupněm 6. kup. Bude použit 
systém jedné kvalifikační techniky dle volby soutěžícího. 
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 nopi dollyo dolmyo bandae nomo 

žáci 205 200 - - 115/70 

žákyně 195 190 - - 100/70 

junioři A 245 240 215 215 240/70 

junioři B 240 235 - - 230/70 

juniorky A 220 215 180 180 170/70 

juniorky B 215 210 - - 130/70 

senioři A 255 250 225 225 250/70 

senioři B 250 245 - - 240/70 

seniorky A 220 215 175 175 185/70 

seniorky B 210 205 - - 130/70 

 

IV. Pravidla soutěže 

• soutěží bude probíhat dle aktuálních pravidel ITF / EITF s modifikacemi ČS TKD ITF  
(Směrnice 10/02, Pokyny pro soutěže v roce 2009 ) 

• Chrániče pro disciplínu sportovní boj jsou povoleny výhradně dle  
aktuálního Seznamu schválených chráničů 

• tul: 
o eliminace:  1 povinná sestava 
o finále:  1 volitelná a 1 povinná sestava 

• matsogi 
o eliminace: 1x 3minuty 
o finále:  2x 2minuty 

• systém soutěže 
o pro disciplíny tul a matsogi bude použit eliminační systém (pavouk) 

 

V. Počet soutěžících 

Celkový počet závodníků za oddíl není omezen. 
 

VI. Počet rozhodčích 

Každý oddíl zajistí pro soutěž minimálně 4 kvalifikované rozhodčí, případně alespoň nekvalifikované 
rozhodčí minimálně s TS 2.kup a vyšší. Rozhodčí mohou být z řad závodníků; jsou povinni být oblečeni 
dle pravidel ITF. Za každého chybějícího rozhodčího zaplatí oddíl pokutu ve výši 400,- Kč. 

http://www.taekwondo.cz/oddily/s10.pdf�
http://www.taekwondo.cz/dokument/legislativa/2009-provadeci_pokyny_souteze.pdf�
http://www.taekwondo.cz/dokument/legislativa/2009-chranice_schvalene-v2.pdf�
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VII. Doping 

Při registraci bude nutné doložit podepsaný souhlas s dodržováním antidopingové směrnice č. 14/08 
od těch soutěžících, kteří nemají v průkazu razítko dokládající souhlas s dodržováním směrnice. 

Závodníci mladší 18 let (v den konání soutěže) zajistí podpis jednoho z rodičů s uvedením vztahu 
otec/matka, případně jiného zákonného zástupce.  

Oficiální formulář je ke stažení na svazových stránkách (sekce legislativa). 

• formulář pro závodníky do 18 let 

• formulář pro závodníky nad 18let 
 

VIII. Přihlášky 

Pro přihlášení prosím vyplňte samostatnou přihlášku. 
V rámci snahy o urychlení ranní registrace je možné do přihlášky zapsat i soutěžící, jejichž účast na 
soutěži není jistá – není problém u registrace nepřítomné soutěžící během chvilky případně vymazat.  
Před odesláním si přihlášku prosím pečlivě zkontrolujte. 

IX. Sponzor akce 

Za pořádající oddíl Taekwon-Do klub Praha bychom chtěli moc poděkovat Ing. Ivanu Rajtrovi, jenž 
poskytne této akci sponzorský dar formou bezplatného výsledkového servisu včetně zapůjčení 
scoringového systému pro disciplínu matsogi, který se využívá mimo jiné na Mistrovství Evropy 
v Taekwon-Do ITF.  

http://www.taekwondo.cz/oddily/formular_ad_do18let.pdf�
http://www.taekwondo.cz/oddily/formular_ad_nad_18let.pdf�
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