ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF
Atletická 100/2 P.O.B. 40, 160 17 Praha 6, tel/fax: +420257224209,
+420603462000, +420604258109,
http://www.taekwondo.cz, e-mail: itf@cstv.cz

2. CZECH OPEN 2003
Datum konání:

10.-12. října 2003

Místo konání:

Sportovní hala v Třeboni, Sportovní ulice

Pořadatel:

Taekwon-do ITF Sonkal Praha

Ředitel soutěže:

Ondřej Vrábel (777-011-692)

Hlavní rozhodčí:

MUDr. Rostlislav Kaňka (602-409-399)

Výsledkový servis:

Ing. Pavel Bareš (777-011-693)

Přihlášky soutěžících:

nejpozději do 3. října 2003 - 12.00 hod. na přiloženém formuláři e-mailem
(czechopen@taekwondo.cz) nebo faxem (251-022-319)

Ubytování:

nejpozději do 3. října 2003 - 12.00 hod. na přiloženém formuláři e-mailem
(czechopen@taekwondo.cz) nebo faxem (251-022-319)

Startovné:

1-2 disciplíny = 200 Kč
3 disciplíny = 250 Kč
4 disciplíny = 300 Kč

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
Pátek 10. října 2003
16:00 - 19:00
20:00

registrace, vážení a ubytování - Internát ISŠ oděvní v Třeboni, Táboritská
ulice
porada koučů

Sobota 11. října 2003
9:00

nástup účastníků soutěže a zahájení
žáci tul, matsogi a t-ki
junioři, senioři 8.-1. kup tul, matsogi, t-ki a wirok
průběžně vyhlašování výsledků a předávání medailí
cca 18.00 hod. ukončení prvního soutěžního dne

Neděle 12. října 2003
9.00

nástup účastníků soutěže a zahájení druhého soutěžního dne
junioři, senioři I.-III.,IV. dan tul, matsogi, t-ki a wirok

průběžně vyhlašování výsledků a předávání medailí
vyhlášení nejúspěšnějších závodníků a oddílu
cca 18.00 hod. ukončení soutěže
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PROPOZICE SOUTĚŽE
I. Divize:

jednotlivci

II. Skupiny:

žáci, žákyně
junioři; juniorky
senioři; seniorky

- ročníky 91,92,93, .... (do 12-ti let včetně)
- ročníky 86,87,88,89 a 90 (13-17 let včetně)
- ročníky 85 a starší (18 let a starší)

Soutěžící budou rozděleni do dvou skupin, dle technických stupňů – 8.-1. kup a I. – III., resp. IV. Dan.
V disciplíně matsogi mohou startovat pouze držitelé 4. kupu a vyšších.
Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni potvrzenému v členském
průkazu svazu. Není dovoleno propůjčovat technické stupně.

III. Disciplíny a kategorie:

Žáci soutěží ve 3 disciplínách (tul, matsogi a t-ki), junioři a senioři ve 4 disciplínách Taekwon-do (tul, matsogi,
t-ki a wirok).
TUL:

- žáci, žákyně
- junioři, juniorky
- senioři, seniorky

8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan a vyšší
8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan, II. + III. dan
8.-5. kup, 4.-1. kup, I. dan, II. dan, III. + IV. dan

MATSOGI:

-

-38kg,
-38kg,
-52kg,
-42kg,
-54kg,
-52kg,

T-KI:

-

WIROK:

žáci
žákyně
junioři
juniorky
senioři
seniorky

žáci
žákyně
junioři I.-III. dan
junioři 8.-1. kup
juniorky I.-III. dan
juniorky 8.-1. kup
senioři I.-IV. dan
senioři 8.-1. kup
seniorky I.-IV. dan
seniorky 8.-1. kup
-

junioři
juniorky
senioři
seniorky

nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi
nopi

200,
195,
250,
245,
225,
220,
260,
255,
230,
225,

-43kg,
-43kg,
-58kg,
-48kg,
-63kg,
-58kg,

dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo
dollyo

195,
190,
245,
240,
220,
215,
255,
250,
225,
220,

-50kg,
-50kg,
-63kg,
-53kg,
-71kg,
-63kg,

+50kg
+50kg
-70kg, +70kg
-60kg, +60kg
-80kg, +80kg
-70kg, +70kg

nomo 130/70
nomo 115/70
dollmyo 225, bandae
dollmyo 220, bandae
nomo 150/70
nomo 130/70
dollmyo 240, bandae
dollmyo 235, bandae
nomo 170/70
nomo 150/70

225, nomo 250/70
220, nomo 250/70
240, nomo 270/70
235, nomo 250/70

Výšky jsou uváděny v cm a na střed desky

ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi
ap joomuk, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi
sonkal, yop chagi, dollyo chagi

IV. Pravidla soutěže:

- soutěží se dle platných pravidel ITF a těchto propozic
- tul - v eliminaci 1 povinný, finále 1 volitelný a 1 povinný. Povinný max. dle posledních zkoušek.

Volitelný max. na další zkoušky.

- matsogi - eliminace 1 x 3 minuty, finále 2 x 2 minuty
- wirok - počty a tvrdost plastových desek budou upřesněny hlavním rozhodčím na místě
- protest - je třeba podat v souladu s pravidly ITF se zálohou 500 Kč
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V. Počet soutěžících:

Celkový počet soutěžících za přihlášený subjekt není omezen. Pro disciplíny t-ki a wirok je počet závodníků za
jeden oddíl na každou skupinu omezen na 3.

VI. Rozhodčí a jejich počet:

Každý přihlášený oddíl, škola, subjekt zajistí odpovídající počet rozhodčích:
- do 10-ti závodníků 1 kvalifikovaného rozhodčího
- do 20-ti závodníků 2 kvalifikované rozhodčí
- nad 20 závodníků 3 kvalifikované rozhodčí
V případě, že se nebude jednat o kvalifikovaného rozhodčího ČST ITF, zaplatí škola/klub/oddíl poplatek 300,Kč za každého nekvalifikovaného (tento rozhodčí musí mít minimálně 4. kup). Za každého nedodaného
rozhodčího zaplatí oddíl poplatek ve výši 500 Kč. Rozhodčí jsou po celou dobu soutěže povinni být oblečení
dle pravidel ITF a musí být přítomni po oba dva dny soutěže na ploše haly nejpozději v 8.30 hod.

VII. Trofeje:

Závodníci na 1.,2. a 3. místech obdrží medaile a diplomy. Nejúspěšnější jednotlivci obdrží pohár, rovněž
nejúspěšnější škola/oddíl/subjekt.

VIII. Stravování:

Organizátor soutěže stravování nezajišťuje. Je však možno jej individuálně zajistit přímo v místě soutěže nebo
telefonicky předem (p. Elexhauser 607-746-031).

IX. Ubytování:

Všem účastníkům soutěže nabízíme ubytování v následujícím rozsahu:
-

Kategorie A – hotelového typu (3*), cena 500 Kč za osobu a noc
Kategorie B – ubytovna, cena 200 Kč za osobu a noc.

Členové Českého svazu Taekwon-do ITF mají slevu na ubytování ve výši 10%.
Objednávku ubytování proveďte na přiložené přihlášce k soutěži.

X. Ostatní:
Na základě rozhodnutí Rady svazu s ohledem na legislativu ČR musí mít každý soutěžící platnou lékařskou
prohlídku s potvrzením zdravotní způsobilosti vyznačeným v průkazu svazu.
Akce je zařazena i do programu státní reprezentace
Organizátor a hlavní rozhodčí si vyhrazují možnost změny, resp. sloučení s nejbližší kategorií v případě jejich
neobsazení nebo jen minimálního obsazení (minimum pro kategorii jsou 3 závodníci).
Tyto propozice a přihlášky budou zveřejněny rovněž na internetových stránkách Českého svazu Taekwon-do
ITF (http://www.taekwondo.cz) a Taekwon-do ITF Sonkal Praha (http://sonkal.taekwondo.cz). Jakékoliv další
informace můžete získat e-mailem (czechopen@taekwondo.cz) nebo telefonicky u ředitele soutěže (777-011692).
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
Oddíl
Kouč

Kategorie ubytování

Počet
závodníků

Počet osob k
ubytování 10.-12.10. 2003
(celkem osob)

Kontakt
(tel./mail)

!!! Předběžné přihlášky zasílejte do 19. září 2003 !!!
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2. CZECH OPEN 2003
Třeboň, 10.-12.10. 2003
PŘIHLÁŠKA
Oddíl
Kouč

Kategorie ubytování

Rozhodčí
jmenovitě
s uvedením
T.S.

ubytování 10.-12.10. 2003
(celkem osob)

JEDNOTLIVCI
průkaz
číslo

příjmení a jméno

Vysvětlivky: *
**

pohlaví ( M – mužské

Rok
narození

pohl.*

kup/
Dan

tul
A/N

matsogi
kg**

t-ki
A/N

wirok
A/N

Z – ženské)

pokud se závodník hlásí na matsogi, vyplní se zde předběžně váhová kategorie

!!! Uzávěrka přihlášek je 3. října ve 12.00 hod. !!!
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