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POHÁR O PÁVA
Určeno

Pro všechny subjekty Českého Svazu Taekwon-do ITF a jiných
federací.

Datum konání

9.2.2019

Místo konání

Zámecký okruh 475/6a, 746 01 Opava

Pořadatel

Škola Taekwon-do ITF Opava z.s.

Ředitel soutěže

Kamil Tihelka, 775 040 982

Hlavní rozhodčí

Bc. Jiří Teslík

Přihlášky

Posílejte v přiložené excelové tabulce výhradně na mail
kamil.tihelka@centrum.cz do středy 6.2. do 12:00 hod.
Po
tomto
datu
už
nebude
registrace
možná.

Startovné

300,- za každého soutěžícího.

Registrace a vážení V soutěžní hale v sobotu 9.2.2019 od 7:00 – 8:00 hod.
U registrace musí být přítomen kouč.

Orientační časový plán soutěže
7:00 – 8:00 – registrace a vážení
8:00 – 8:30 – rozlosování a kontrola pavouků
8:30 – 8:45 – porada koučů a rozhodčích
9:00 – 16:00* – soutěž
16:00* – vyhlášení nejlepších jednotlivců a škol, ukončení soutěže
*časy soutěže jsou pouze orientační, bude záviset na počtu přihlášených soutěžících
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Propozice
I.

Divize: Jednotlivci

II.

Skupina:
mladší žáci/žákyně
starší žáci/žákyně
mladší junioři/juniorky
starší junioři/juniorky
senioři/seniorky

ročník 2009 a mladší
ročník 2006-2008
ročník 2004-2005
ročník 2001–2003
ročník 2000 a starší

10. kup – 3. kup
10. kup – 3. kup
10. kup – 3. kup
10. kup – 3. kup
10. kup – 3. kup

Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve
svazové databázi ke dni uzávěrky přihlášek.
Počet
soutěžících
za
každý
sdružený
subjekt
není
omezen.
Disciplíny a kategorie
Tul,
Matsogi,
Pointfighting,
Kalaki
(pěnové
tyčky)
a
Tukgi.
Disciplíny budou probíhat formou skupin, kdy se v dané skupině bojuje systémem
každý s každým a vítězové skupin se poté utkají o medaile (kromě Tukgi)

Tul
Až do finále se jede jedna povinná sestava na vlaječky. Ve finále bude nejdříve
volitelná sestava (maximálně o jeden stupeň výše, než má závodník pásek) a poté
sestava povinná na lístky.
Všechny skupiny

10. + 9. kup*
8. + 7. kup
6. + 5. kup
4. + 3. kup

*Soutěž probíhá v sestavách saju jirugi a sazu makgi.
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Pointfighting
Pointfighting je boj na jednu techniku. To znamená, že se po zásahu přerušuje zápas.
Údery jsou za jeden bod, kop na střední pásmo za dva a kop na hlavu za tři. Chrániče
budou kompletní jako v matsogi.
pro všechny od 8. – 5. kupu
Mladší žáci/žákyně
-140 cm/ -150 cm/+150 cm
Starší žáci/žákyně
150 cm/-160 cm/ +160 cm
Mladší junioři/juniorky
-160 cm/ -170 cm/ +170 cm
Starší junioři/juniorky
-170 cm/ -180 cm/ + 180 cm
Senioři
-180 cm/ -190 cm/ +190 cm
Seniorky
-170 cm/-180 cm/ +180 cm
Délky utkání eliminace i finále 2x1 min
Kalaki
Kalaki je jako boj na jednu techniku. Bojuje se ale s pěnovou nudlí o délce 60 cm.
Zásah platí na celém těle kromě rukou, kterými může závodník blokovat. Zásah hlavy
je za dva body, zbytek těla za jeden. U této disciplíny je povinná jenom přilba.
Pro žáky/žákyně 10. + 9.kup
Mladší žáci/ žákyně
-140 cm/ -150 cm/+150 cm
Starší žáci/žákyně
-150 cm/-160 cm/ +160 cm
délky utkání eliminace i finále 2x1 min
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Matsogi
Pro všechny od 4.kupu
mladší žáci / žákyně
starší žáci / žákyně
mladší / starší juniorky
mladší / starší junioři
seniorky
senioři

-25, -30, -35, -40, +40 kg
-32, -38, -44, -50, +50 kg
-46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
-57, -64, -71, -78, -85, +85 kg

Délky utkání eliminace i finále žáci 2x1,5 minuty, junioři a senioři 2x2 minuty.
Matsogi Soutěž bude probíhat dle pravidel ITF, národních modifikací, soutěžní
směrnice Českého svazu Taekwon-Do ITF.

Tukgi
Pro všechny od 10.-7.kup pouze nopi cagi, 6. -3.kup všechny techniky.
Každý
oddíl
může
nominovat
maximálně
3
lidi
na
v kategorii.
Na začátku kategorie je kouč povinen oznámit nominační techniku (u závodníků od
6.kupu) a pouze její provedení za plný počet bodů umožní pokračovat v soutěži.

TUKGI
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně
mladší junioři
mladší juniorky
starší junioři
starší juniorky
senioři
seniorky

NOPI
175
165
210
200
230
210
250
215
260
225

DOLLYO
170
160
200
195
220
200
230
205
240
215

NOMO
110/50
100/50
120/70
110/70
160/70
120/70
240/70
150/70
240/70
150/70
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Rozhodčí
Každý sdružený objekt přiveze jednoho rozhodčího za každých svých 10 závodníků.
Za každého chybějícího rozhodčího zaplatí oddíl pokutu 500,-. Za každého rozhodčího
navíc dostane oddíl slevu na startovném 500,-.

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.
Legislativa
Každý soutěžící u registrace předloží podepsané potvrzení o zdravotní způsobilostihttps://webshare.cz/#/file/4Q02L24Bv6
.
Každý soutěžící navíc svým přihlášením do soutěže bere na vědomí, že soutěží na své
vlastní riziko a je si vědom, že může dojít k úrazu (nebude možné vymáhat odškodné
za úraz).
Ostatní
V případě nutnosti (méně než 3 závodníci v kategorii) si organizátor vyhrazuje právo
sloučit kategorii.
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