
2018
Sportovní hala Zalužanská 1457 MLadá Boleslav

 

 

 

Datum konání:  8. prosince  2018 
Místo konání:    Sportovní hala Zalužanská 1457 Mladá Boleslav 
 
Pořadatel:             Škola Taekwon-Do Ge-Baek Mladá Boleslav 
Ředitel soutěže:    Vavruška Zdeněk (+420603467376)  
Hlavní rozhodčí:   Vojtěch Zejval (+420775935825)                                                                     
 

 

Přihlášky:        Nejpozději do pondělí 26. listopadu 2018 na přiloženém formuláři na e-mail 
                         ml.boleslav.itf@seznam.cz 
                             
 
Startovné:          Soutěžit se bude ve dvou disciplinách. A to v disciplině tul a matsogi. 
                           Startovné 200,- Kč.  
                            
 
 
 

        
 
 
 
 

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 
 
 

Sobota 1. prosince:     8:00 – 9:00           registrace, vážení (sportovní hala) 
                                      9:30                      porada kaučů a rozhodčích 
                                      9:45                      rozdělení na zápasiště 
                                    10:00                      start soutěže 
                                    18:00                      předpokládaný konec soutěže 
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                                      PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
I. Divize:             Pouze jednotlivci  
 
II. Skupina:  Mladší žáci: děvčata a chlapci (do 11 let): narozeni po 30. listopadu 2008 
                       Starší žáci: chlapci a dívky (od 11 do 14 let): narozeni před 30. listopadu 2008 
                       Junioři a juniorky: (od 14 do 18 let): narozeni po 30. listopadu 2000  
                                                          a před 30. listopadu 2004 
                        Senioři a seniorky: (od 18 let): narozen před 30. listopadem 2000 

 
III. Disciplíny a kategorie: Senioři, junioři a žáci mohou soutěžit ve 2 disciplínách. 
 
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  

                          Při shodě bodů rozhodne vzájemný zápas, pokud ani to nerozhodne 

                          proběhne zápas navíc.  

Disciplíny tul, se mohou účastnit pouze držitelé 8. kupu (žlutý pásek) a vyšší. 
 
Soutěž proběhne systémem každý s každým. U žáků a juniorů nezapomeňte uvést do 
přihlášky jejich aktuální věk v době konání soutěže. Navíc se budeme snažit rozdělit 
závodníky do skupin aktivních závodníků a těch, kteří s aktivní sportovní činností 
teprve začínají. 
 
MATSOGI 
 
 Kategorie:            
Mladší chlapci a dívky (do 11 let): - 23kg, -27kg, -31kg, -35kg, -40kg, -45kg, + 45kg 

Chlapci a dívky (od 11 do 14 let): - 30kg, -35kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, + 55kg 

Junioři  (od 14 do 18 let): -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, + 75kg 

Juniorky  (od 14 do 18 let): -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, + 65kg 

Senioři     (+18 let): -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, -85kg, + 85kg 

Seniorky  (+18 let): -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, + 75kg 

Disciplíny matsogi, se mohou účastnit pouze držitelé 6. kupu (zelený pásek) a vyšší. 
                
zápasy:           žáci:   1,5min.  

                       junioři + senioři 2 min.  

                      Finálové časy zápasů budou stejné jako eliminační. Organizátor si vyhrazuje 

                      upravit časy zápasů dle počtu soutěžících a po dohodě s kauči.  

                      Při shodě bodů rozhodčí použijí stejný systém jako u sestav. 
 

                   Prosíme o co nejpřesnější nahlášení vah závodníků !!! 
 

-2- 



IV. Pravidla: Soutěž bude probíhat dle pravidel ČSTKD, EITF a těchto propozic.  
                       Povoleny jsou pouze chrániče pro Taekwon-Do I.T.F. Rukavice pro kickbox 
                       jsou povoleny pouze bez bandáží ! Dále  jsou povinné chrániče chrupu,  
                      suspenzor a pro žáky a juniory chránič hlavy (helma). V matsogi není povinný   
                      kop ve výskoku s otočením, tzv. povinná technika za 2 body. 
                       
Pro zařazení do příslušné věkové skupiny je rozhodující jak datum narození, tak také ročník!  
V případě malé obsazenosti kategorií si organizátor vyhrazuje (po konzultaci s vedoucími), 
právo na jejich sloučení. 
 
  
V. Počet soutěžících: Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat  
                                   do soutěže, není omezen.  
 
VI. Protest: Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč a to 
                    pouze při zjištění vážných pochybeních v soutěži. Prioritou je  
                    hladký a férový průběh závodů a spokojenost všech zúčastněných. 
 
VII. Rozhodčí: Pro rychlý průběh soutěže by bylo vhodné, aby každý oddíl zajistil 
                         dostatečný počet rozhodčích, alespoň 2. Rozhodčí mohou být i z řad  
                         závodníků.   
 
VIII. Trofeje: Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Za 4. místo bude  
                       předána pamětní medaile. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším                    
                       jednotlivcům a oddílu.                        
                      Všichni soutěžící obdrží certifikát o účasti.  
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