
  



Propozice k Czech OPEN 2018 v taekwondu ITF 

 

CZECH OPEN 2018 
„EITF A-Class tournament“ 

p r o p o z i c e 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Datum konání  16. - 18. března 2018 

Místo konání  Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, Nymburk, www.scnb.cz 
 
Pořadatel  Český svaz Taekwon-Do ITF, z. s. 
 
Hlavní rozhodčí  Bc. Jiří Teslík  tel. +420 608 367 368, jiri.teslik@gmail.com  
 
Hlavní organizátor  Ing. Kamil Šamal  tel. +420 774 745 306, kamil.samal@gmail.com 
 
Přihlašování Přihlašování na soutěž bude on-line na odkazu www.tkd-itf.gr nejpozději do pondělí 

12. března 2018 do 22:00 hodin. (Po tomto termínu není garantován start 
v soutěži). 

Rozhodčí se přihlašují on-line do pondělí 5. března 2018 do 22:00 hodin. 

Ubytování, strava  Subjekty vyplní formulář pro ubytování i stravování, viz odstavec X. těchto propozic. 
Objednávka ubytování i stravy se zasílá na sona.weigertova@seznam.cz do čtvrtku 
1. března 2018 do 22:00 hodin. 

 
Startovné  500,- Kč za 1 soutěžícího / 800,- Kč za 1 soutěžícího po uzávěrce přihlášek. 

Registrace a vážení  V pátek 16. března 2018 od 15:00 do 19:00 hodin v prostorách sportovního centra. 
V případě pozdního příjezdu nemusí být závodníci zaregistrováni do soutěže. U 
registrace a vážení musí být přítomen kouč. Váží se také nejvyšší váhové kategorie. 

V sobotu 17. března 2018 od 17:00 do 18:00 hodin proběhne také dodatečné 
vážení juniorů a juniorek pro nedělní soutěž. Váží se také nejvyšší váhové 
kategorie. Nebude možné provést změnu kategorie! 

 

 

 

http://www.scnb.cz/
mailto:jiri.teslik@gmail.com
mailto:kamil.samal@gmail.com
http://www.tkd-itf.gr/
https://goo.gl/forms/zv2wapQMepRwOKaW2
mailto:sona.weigertova@seznam.cz
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE 

Pátek, 16. března 2018 

15:00 – 19:00 Registrace, vážení a ubytování všech soutěžících 
20:30 – 21:30 Porada koučů 
 
Sobota, 17. března 2018 

07:30 – 08:00    Příchod do haly 
08:00 – 08:30 Porada rozhodčích 
08:30  Nástup a zahájení 1. soutěžního dne pro skupiny: ml./st. žáci a žákyně, senioři a seniorky 
cca 15:00 Vyhlášení nejúspěšnějšího jednotlivce – mladší žák a žákyně, senior 
17:00 – 18:00 Dodatečné vážení juniorů a juniorek 
cca 21:00  Vyhlášení nejúspěšnějšího jednotlivce – starší žák a žákyně, seniorka 
 
Neděle, 18. března 2018  

07:30 – 08:00 Příchod do haly 
08:00 – 08:30 Porada rozhodčích 
08:30  Zahájení 2. soutěžního dne pro skupiny: ml./st. junioři a juniorky 
cca 15:00  Vyhlášení nejúspěšnějšího jednotlivce – mladší junior a juniorka, starší junior a juniorka  
  Vyhlášení nejúspěšnějších škol 
 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 I. Divize  Jednotlivci  
  
II. Skupiny mladší žáci, mladší žákyně ročník 2008 a mladší   8. kup až I. dan 

 starší žáci, starší žákyně  ročník 2005 až 2007   8. kup až I. dan 
mladší junioři, mladší juniorky ročník 2003 až 2004   8. kup až II. dan 
starší junioři, starší juniorky ročník 2000 až 2002   8. kup až III. dan 
senioři, seniorky  ročník 1999 a starší   8. kup až VI. dan 

 
Junioři, narození v roce 2000, kteří dovrší 18 let ke dni zahájení soutěže (tj. k 16. 3. 2018), si mohou zvolit 

v online přihlášce, zda budou startovat v juniorech nebo seniorech. 
 

III. Disciplíny a kategorie 

Všichni žáci, žákyně, junioři a juniorky mohou soutěžit v disciplínách tul, matsogi a tukgi. 

Senioři a seniorky mohou soutěžit v disciplínách tul, matsogi, tukgi a wiryok.  

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve svazové databázi ke dni 
uzávěrky přihlášek. Technický stupeň I. dan a vyšší je platný ke dni zobrazení ve svazové databázi na 
webových stránkách svazu. 
 
Disciplína TUL (technické sestavy)  

mladší žáci a mladší žákyně 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2. kup a vyšší 
starší žáci a starší žákyně  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I. dan 
mladší junioři a mladší juniorky  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II. dan 
starší junioři a starší juniorky  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III. dan 
senioři a seniorky  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III., IV., V., VI. dan  
 
eliminace:        1 povinná sestava (do výše aktuálního pásku) 
finále:        1 volitelná (od Chon-ji max. do příští zkoušky) a 1 povinná sestava  
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Disciplína MATSOGI (sportovní boj) 

Soutěž je určena pro držitele 2. kupu a vyššího.  

Držitelé 4. a 3. kupu se můžou zúčastnit disciplíny sportovního boje s vědomím, že pravidla jsou určené pro 
2. kupy a vyšší (bude aplikována „povinná otočka“, tedy kop v otočce s výskokem o 180° a více v každém 
kole. U mladších ani starších žáků toto pravidlo nebude uplatňováno). 

Závodník může startovat pouze ve váhové kategorii, která odpovídá jeho aktuální váze při registraci. 
Výjimka je udělena takovému závodníkovi, který je členem sportovní reprezentace ČR a o jehož zařazení do 
vyšší váhové kategorie zažádal hlavní reprezentační trenér. Reprezentační trenér musí požádat o výjimku 
nejpozději v den registrace na danou soutěž.  
 
Chrániče  

Všichni soutěžící (žáci, junioři i senioři) mají povinný chránič hlavy. 

Každý závodník musí nastoupit pouze v chráničích modré nebo červené barvy (podle barvy strany svého 
ringu). Povolené chrániče pro závodníky se řídí výhradně seznamem schválených chráničů pro soutěže 
pořádané Českým svazem Taekwon-Do ITF.  

Pro mladší juniory a juniorky, starší juniory a juniorky, seniory a seniorky budou povoleny na této soutěži 
také rukavice 10 oz (nová ITF pravidla). 
 
Váhové kategorie  

mladší žáci, mladší žákyně  -25, -30, -35, -40, +40 kg 
starší žáci, starší žákyně  -32, -38, -44, -50, +50 kg  
mladší juniorky, starší juniorky -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg 
mladší junioři, starší junioři -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 
seniorky   -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 
senioři    -57, -64, -71, -78, -85, +85 kg 
 
Délky utkání 

Eliminace a finále:   mladší i starší žáci utkání 2 x 1 minuta 
mladší i starší junioři a senioři utkání 2 x 2 minuty 

pauza mezi jednotlivými koly bude 30 sekund 
 

Disciplína TUKGI (speciální přerážecí techniky) 

Soutěž je určena pro držitele 6. kupu a vyššího.  
 
Držitelé 6. až 4. kupu mohou soutěžit pouze v technikách nopi, dollyo a nomo. 
 
Každý subjekt může nominovat nejvýše 2 závodníky do jedné kategorie. 
 
Bude použita nominační technika podle volby závodníka, kterou nahlásí kouč u registrace. 
 
U mladších žáků a mladších žákyň bude místo desky použita lapa na techniku nomo chagi a pro techniky 
dollyo a nopi bude k desce na stojanu přilepený molitan pro větší bezpečí závodníků. Bodování u mladších 
žáků je 3 body i jen za dotek správnou úderovou plochou nebo 0 bodů. 
 
Výšky jsou uvedeny na střed desky. 
 
 

http://taekwondo.cz/dokument_legislativa/souteze_seznam_schvalene_chranice_v21.pdf
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TUKGI Nopi Dollyo Dolmyo Bandae Nomo 

mladší žáci 180 175 - - 115/50 

mladší žákyně 170 165 - - 110/50 

starší žáci 215 210 - - 130/70 

starší žákyně 205 200 - - 115/70 

mladší junioři 230 220 210 210 170/70 

mladší juniorky 210 205 180 180 130/70 

starší junioři 260 235 230 230 250/70 

starší juniorky 220 210 200 200 150/70 

senioři 270 245 235 235 250/70 

seniorky 230 220 210 210 150/70 

 

 

Disciplína WIRYOK (silové přerážení)  

Soutěž je určena pro držitele 6. kupu a vyššího. Držitelé 6. až 4. kupu mohou soutěžit pouze v technikách ap 
joomuk, sonkal, yop chagi a dollyo chagi.  
 
Každý subjekt může nominovat nejvýše 2 závodníky do jedné kategorie. 
 
Bude použita nominační technika podle volby závodníka, kterou nahlásí kouč u registrace. 
 

WIRYOK ap joomuk sonkal yop chagi dolly chagi 
bandae dollyo 

chagi 

senioři 2 2 4 3 3 

seniorky - 1,5 3 2 - 

 
 
IV. Pravidla 

Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF, soutěžní směrnice č. 10 Českého svazu Taekwon-Do ITF a těchto 
propozic.   
 
  
V. Protest 

Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč, písemně v souladu s procedurou 
(oznámit ihned po skončení zápasu a doručit k příslušnému ringu na formuláři nejdéle do 5 minut od 
převzetí formuláře), se zálohou 500,- Kč do rukou předsedy poroty. Následně bude protest projednán a 
vyřešen Výborem rozhodčích.   
  

http://taekwondo.cz/dokument_legislativa/smernice_c_10.pdf
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VI. Rozhodčí 

Přihlašování rozhodčích na soutěž, probíhá s vědomím vedoucího subjektu samostatně, nezávisle na 
oddílové přihlášce a to výhradně přes odkaz “registrace rozhodčího” níže nebo také umístěný v kalendáři 
svazu u této akce. 

PŘIHLÁŠKA ROZHODČÍHO ZDE  

Sbor rozhodčích pro A-Class turnaje podléhá schválení EITF. Celkový požadovaný počet rozhodčích činí max. 
60. Soutěž může být pokryta národními (do 50%) a mezinárodními rozhodčími od nás i ze zahraničí. Seznam 
přihlášených a následně odsouhlasených a tedy zvaných rozhodčích bude průběžně k nahlédnutí v odkazu 
níže a také na svazovém webu v kalendáři: 

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH ROZHODČÍCH (kontrola) 

Strava bude zajištěna pro všechny přihlášené rozhodčí po celý den, kdy budou rozhodovat. V přihlášce si 
mohou rozhodčí, kteří také jeden den závodí, požádat o večeři zdarma den před rozhodováním (pá/so).  

Ubytování svaz zajistí a uhradí všem zvaným rozhodčím, kteří o to požádají v online přihlášce rozhodčího. 
Rozhodčí budou přednostně ubytováni v SC Nymburk. Rozhodčí si mohou zajistit ubytování se svou 
výpravou nebo sami. U registrace budou subjektu proplaceny náklady na ubytování odpovídající nákladům 
v SC Nymburk. 

Zvaní rozhodčí, kteří budou jeden den rozhodovat a jeden den soutěžit, budou mít kryty náklady na 1 den 
ubytování a stravy (plus případnou večeři navíc). Mohou, v případě zájmu, bydlet po oba dny se svou 
výpravou (obdrží příspěvek na 1 nocleh) nebo využít na oba dny SC Nymburk (uhradí 1 nocleh). 

Příspěvek na dopravu. Všem národním rozhodčím, bude proplacen příspěvek na cestovné ve výši 0,25 
Kč/km/os. za každý den, který budou rozhodovat. Výplata, na základě vyplněného cestovního příkazu, 
proběhne společně s výplatou odměny za rozhodování. 

Povinnosti rozhodčích. Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF a být po dobu soutěžního dne 
přítomni na soutěžní ploše haly dle pokynů hlavního rozhodčího a být způsobilí k rozhodování. Rozhodovat 
mohou také soutěžící (rozhodčí), a to ve dnech, kdy není vypsána soutěž pro danou věkovou skupinu. 
Nedodržování výše uvedeného, může mít za následek snížení nebo nevyplacení odměny za rozhodování. 
 
Odměny pro rozhodčí se řídí ekonomickou směrnicí č.13 
 
 
VII. Počet soutěžících 

Počet soutěžících, které může každý subjekt nominovat do soutěže, není omezen.  V disciplínách tukgi a 
wiryok může subjekt nominovat nejvýše 2 soutěžící do každé kategorie.   
 
 
VIII. Trofeje 

Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším 
jednotlivcům v jednotlivých soutěžních skupinách a rovněž budou předány poháry pro tři nejúspěšnější 
subjekty v jednotlivých věkových kategoriích a celkově nejúspěšnější školu Czech OPEN 2018. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9WbDKEW4vQ12HYjyKktGKURHPNo-CoHgZCou7iU9FQPbH4A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l6A1WD5vqbj4AVVYuDu7HZRujKgCh_uXRO0zJV2j3FY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZAtu2D5_-mL4XFLNN9BZEY8QrTftUokzR65bn2Aqao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZAtu2D5_-mL4XFLNN9BZEY8QrTftUokzR65bn2Aqao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dZAtu2D5_-mL4XFLNN9BZEY8QrTftUokzR65bn2Aqao/edit?usp=sharing
http://taekwondo.cz/dokument_legislativa/smernice_c_13.pdf
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IX. Ostatní 

Registrace a úhrady 

Ubytování a stravu pro přihlášené a potvrzené rozhodčí automaticky objednává a hradí svaz (pokud to 
rozhodčí písemně v přihlášce neodmítne; jednodenní rozhodčí, viz článek VI. těchto propozic) 

Registrace se skládá z:  

a) kontroly přihlášky  
b) kontroly zdravotních prohlídek (první svazová soutěž, takže všichni musí mít prohlídku)  
c) platby startovného 
d) platby za ubytování a stravu  
e) náhrady / platby za rozhodčí, kterých se to týká (viz článek VI. těchto propozic) 
f) vážení soutěžících všech váhových kategorií pro matsogi (probíhá nezávisle na dalších úkonech)  

Platby budou akceptovány v hotovosti nebo platební kartou. 

Změna ve startovní listině  

Každá změna ve startovní listině (např. v souvislosti s chybným zařazením závodníka do kategorie ap.) po 
poradě koučů bude provedena za poplatek 1.000,- Kč. 
 

Legislativa  

Všichni soutěžící, členové Českého svazu Taekwon-Do ITF, jsou povinni mít uhrazen členský svazový 
příspěvek pro aktuální rok. 

Každý soutěžící předloží při registraci prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě platného lékařského 
potvrzení. Prohlášení musí být vystaveno v aktuálním roce. Předtištěný formulář je k dispozici na portále 
členů nebo v sekci legislativa na www.taekwondo.cz.  
 

Doping  

Vedoucí výpravy (kouč) je garantem, že soutěžící jeho subjektu jsou seznámeni s obsahem směrnice č. 14 
(Pokyny pro boj proti dopingu v rámci systému všech soutěží svazu). 
 
 
X. Ubytování   

Ubytování i stravování pro vás objednává hromadně soutěžní oddělení svazu. Vyplňte, prosím, formulář pro 
ubytování i stravu a bude vám přidělen jeden ze zamluvených hotelů v Nymburce nebo blízkém okolí a 
zajištěna objednaná strava ve SC Nymburk. Cena ubytování na osobu je od 250,- Kč do 500,- Kč. Cena 
jednoho jídla (oběd, večeře) je za 130,- Kč za 1 osobu. Vše budete hradit u registrace. V případě neobsazení 
vámi nahlášeného počtu ubytování a stravy, vám bude účtován storno poplatek ve výši 100%. V případě, že 
subjekty nepošlou vyplněný formulář, nebude jim zajištěno ani ubytování, ani strava. 
 
Kontaktní osoba pro ubytování a stravu:  
Soňa Weigertová, tel.:  774 804 901, e-mail: sona.weigertova@seznam.cz  
 
 

 
Těšíme se na Vás! 

 

Akce je zařazena do žebříčku Českého svazu Taekwon-Do ITF a programu sportovní 
reprezentace taekwonda ITF České republiky! 

http://taekwondo.cz/dokument_legislativa/potvrzeni.pdf
http://portal.taekwondo.cz/
http://portal.taekwondo.cz/
http://www.taekwondo.cz/
http://taekwondo.cz/dokument_legislativa/smernice_c_14.pdf
mailto:sona.weigertova@seznam.cz

