ČESKÝ SVAZ TAEKWON–DO ITF
Zátopkova 100 / 2, P. S. 40, Praha 6, 160 17, GSM sekretariát: +420 604 258 109
http://www.taekwondo.cz email: sekretariat@taekwondo.cz

Pohár Českého svazu
Taekwon-Do ITF
juniorů, seniorů a žáků
Datum konání:

10. května 2014

Místo konání:

Bonver Aréna, Cingrova 1627/10, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pořadatel:
Ředitel soutěže:
Hlavní rozhodčí:

Český svaz Taekwon-Do ITF (oddělení soutěží)
Kateřina Birkášová (+420 777 850 222)
Ondřej Vrábel (+420 777 011 692)

Přihlášky k soutěži a ubytování:
Nejpozději do pondělí 5. května 2014 do 12:00 hodin. Akceptované budou pouze přihlášky zaslané
e-mailem na sekretariát svazu sekretariat@taekwondo.cz.
Ubytování:

Hotel Park Inn, Hornopolní 3313/42, Ostrava. V případě potřeby zajistí ředitel
soutěže.
Cena ubytování včetně snídaně 460 Kč / osoba / noc.

Stravování:

Možnost stravování poblíž haly na ulici Stodolní nebo v místě haly. Stravování
v místě haly možno objednat telefonicky předem na tel. : +420 603 183 130 u
pana Garaie do 5.5.2014.

Startovné:

300 Kč za soutěžícího, 400 Kč při přihlášení po uzávěrce
členové Svazu – školy z území Čech mají stratovné zdarma

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
Sobota 10. 5. 2014
8:30 – 9:30
9:30
10:30
11:30
do 18:00

registrace a vážení
porada rozhodčích
porada koučů
zahájení soutěže (žáci + junioři tul a matsogi, po skončení proběhne
kompletní soutěž seniorů)
konec soutěže, vyhlášení nejúspěšnějších jednotlivců a škol

(časový rozvrh je závislý od počtu závodníků a rozhodčích, bude upřesněn v průběhu soutěže)
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PROPOZICE SOUTĚŽE
I. Divize:

jednotlivci

II. Skupina:

žáci, žákyně
junioři, juniorky
senioři, seniorky

III. Disciplíny a kategorie:

- ročník 01, 02, 03 a mladší
- ročník 96, 97, 98, 99 a 00
- ročník 95, 94, 93, 92 a starší

Junioři, senioři a žáci soutěží v disciplíně tul a matsogi.

TECHNICKÉ SESTAVY
eliminace:
finále:

1 povinná sestava
1 volitelná a 1 povinná sestava

eliminace:
finále:

utkání 1 x 2 min.
utkání 2 x 2 min.

SPORTOVNÍ BOJ

SYSTÉM SOUTĚŽE
Systém soutěže v technických sestavách a sportovním boji bude každý s každým (liga). V případě, že
v dané kategorii bude 6 a více soutěžících, budou rozděleni do více skupin.
Ve skupinách soutěží závodníci pouze v povinné sestavě a ve sportovním boji 1x 2 minuty. Případná
finále 1 volitelná + 1 povinná sestava a ve sportovním boji 2x 2 minuty.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit systém soutěže na tradiční eliminační (pavouk) v případě
velmi vysokého počtu přihlášených závodníků. Detailní informace budou upřesněny během porady
koučů!
IV.Ostatní:
Registrace a úhrady:





Připomínáme, že oddíl objednává stravu pro své závodníky, kouče, hosty a rovněž ROZHODČÍ!!!
Registrace k vlastní soutěži se sestává:
o Kontrola přihlášky
o Vážení soutěžících pro sportovní boj
o Kontrola lékařských prohlídek
o Platba startovného a případných poplatků za rozhodčí
o Vyúčtování náhrad za rozhodčí (stravy a příspěvku na dopravu)
Registrace a vážení jsou na sobě nezávislá.

Pravidla:

Počet soutěžících:

Soutěž bude probíhat dle pravidel EITF a směrnice Českého svazu Taekwon-Do
ITF č.10 – Národní soutěže, k dispozici na www.taekwondo.cz v sekci
„legislativa“).
Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do
soutěže, není omezen.
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Protest:

Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč písemně
v souladu s procedurou (do 5 min. od ukončení zápasu) se zálohou 500,- Kč do
rukou hlavního rozhodčího.

Rozhodčí:

Každá škola/klub/oddíl, za kterou bude závodit 10 soutěžících a méně, zajistí na
celý soutěžní den alespoň 3 kvalifikované rozhodčí. Subjekty s 11 a více
soutěžícími zajistí pro tuto soutěž minimálně 4 kvalifikované rozhodčí.
Rozhodčí mohou být i z řad závodníků (např. junioři rozhodují seniorům, apod.)
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. Je možno
využít kombinace různých rozhodčích pro dopoledne/odpoledne.
Školám, které zajistí celodenní rozhodčí, bude proplacena strava (oběd) a
příspěvek na cestovné ve výši 0,50 Kč/km na osobu.
Rozhodčí se dostaví k registraci spolu se svými oddíly. S sebou přinesou platný
průkaz rozhodčího ČST ITF. Rozhodčí jsou povinni být oblečeni dle pravidel ITF po
celou dobu své činnosti. Je třeba, aby byli přítomni na soutěžní ploše haly v
sobotu od 11.30 hod.

Trofeje:

Za 1., 2. a 3. místo v každé kategorii jednotlivců bude předána medaile. Ve všech
kategoriích bude pouze 1 x 3. místo. Trofeje budou předány i nejúspěšnějším
jednotlivcům v jednotlivých kategoriích a rovněž 3 nejúspěšnějším školám.

Legislativa:

Každý soutěžící předloží prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě platného
lékařského potvrzení. Předtištěný formulář je k dispozici na portále členů –
http://portal.taekwondo.cz nebo v sekci legislativa na www.taekwondo.cz
Prohlášení musí být vystaveno v roce 2014. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří na
předchozích soutěžích Svazu doložili lékařskou prohlídku vystavenou v roce 2014.

Doping:

Vedoucí výpravy (kouč) je garantem, že soutěžící jeho oddílu jsou seznámeni
s obsahem směrnice č. 14 – Pokyny pro boj proti doping v rámci systému všech
soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF.

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

Povolené chrániče pro závodníky se řídí výhradně seznamem schválených
chráničů pro soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-do ITF (k dispozici na
www.taekwondo.cz v sekci „legislativa”).

