	I. Oblastní soutěž Praha	15.3.2003
	Č. průkazu
	Tul žáci 8. až 7. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Jiří Prek	Taekwon-Do ITF Sonkal	10435
	2. místo:	Dmytro Gladkiy	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	11301
	3. místo:	Michal Knap	Dan-Gun	09467
	3. místo:	Jiří Vondráček	Dan-Gun	10800
	Tul žáci 6. až 5. kup	( 6 závodníků )
	1. místo:	Petr Gerzanič	Dan-Gun	09206
	2. místo:	Jakub Hořínek	Taekwon-Do ITF Sonkal	08907
	3. místo:	Lubor Balán	Taekwon-Do ITF Sonkal	08054
	3. místo:	Michal Kokáš	Silla Týnec nad Sázavou	10212
	Tul žáci 4. až 3. kup	( 6 závodníků )
	1. místo:	Jan Konár	Taekwon-Do ITF Sonkal	08242
	2. místo:	Jakub Príkazský	Hwa-Rang	07271
	3. místo:	Pavel Bakalík	Hwa-Rang	07246
	3. místo:	Tomáš Moulis	Hwa-Rang	07269
	Tul žákyně 8. až 5. kup	( 8 závodnic )
	1. místo:	Ivana Hřebačková	Taekwon-Do ITF Sonkal	08670
	2. místo:	Pavla Dvořáková	Taekwon-Do ITF Sonkal	09557
	3. místo:	Klára Kolaříková	Taekwon-Do ITF Sonkal	09432
	3. místo:	Monika Junová	Taekwon-Do ITF Sonkal	08667
	Tul žákyně 2. kup a vyšší	( 1 závodnice )
	1. místo:	Linda Deutschová	Taekwon-Do ITF Sonkal	07928
	Tul junioři 8. až 5. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Filip Janků	Taekwon-Do ITF Sonkal	10373
	2. místo:	Petr Kolařík	Taekwon-Do ITF Sonkal	07925
	3. místo:	Jan Schulhof	Taekwon-Do ITF Sonkal	11076
	3. místo:	Pavel Šnábl	Taekwon-Do ITF Sonkal	08678
	Tul junioři 4. až 3. kup	( 10 závodníků )
	1. místo:	Milan Fulmek	Taekwon-Do ITF Sonkal	05894
	2. místo:	Filip Konár	Taekwon-Do ITF Sonkal	07937
	3. místo:	David Freisleben	Kerberos	07475
	3. místo:	Lukáš Legner	Taekwon-Do ITF Sonkal	05900
	Tul junioři 2. kup a vyšší	( 5 závodníků )
	1. místo:	Pavel Zavadil	Taekwon-Do ITF Sonkal	05890
	2. místo:	Martin Zedník	Hwa-Rang	05887
	3. místo:	Pavel Michna	Kerberos	05105
	3. místo:	Martin Hlůže	Taekwon-Do ITF Sonkal	05108
	Tul juniorky 8. až 5. kup	( 2 závodnice )
	1. místo:	Lucie Kolmanová	Taekwon-Do ITF Sonkal	09489
	2. místo:	Kateřina Podskalníková	Hwa-Rang	10426
	Tul juniorky 4. až 3. kup	( 5 závodnic )
	1. místo:	Eliška Meyerová	Taekwon-Do ITF Sonkal	07883
	2. místo:	Martina Weigertová	Kerberos	09159
	3. místo:	Martina Bardonová	Taekwon-Do ITF Sonkal	08053
	3. místo:	Lucie Schutznerová	Kerberos	07778
	Tul juniorky 2. až 1. kup	( 3 závodnice )
	1. místo:	Barbora Sýkorová	Taekwon-Do ITF Sonkal	06691
	2. místo:	Petra Binková	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	06215
	3. místo:	Ilona Hambergerová	Hwa-Rang	04896
	Tul senioři 8. až 5. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	František Krpata	Hwa-Rang	10779
	2. místo:	Petr Nekvinda	Silla Týnec nad Sázavou	10708
	3. místo:	Vjačeslav Vinogradov	Taekwon-Do ITF Sonkal	08566
	3. místo:	Jan Diviš	Dan-Gun	08921
	Tul senioři 4. až 3. kup	( 5 závodníků )
	1. místo:	Lukáš Škop	Dan-Gun	09409
	2. místo:	Jaroslav Havlín	Dan-Gun	05775
	3. místo:	Marek Čmejla	Dan-Gun	09023
	3. místo:	Karel Štefl	Dan-Gun	02493
	Tul senioři 2. až 1. kup	( 2 závodníci )
	1. místo:	Martin Svitek	Taekwon-Do ITF Sonkal	07553
	2. místo:	Radek Pěkný	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	09402
	Tul senioři I. dan a vyšší	( 6 závodníků )
	1. místo:	Petr Šindler	Ge-Baek	01822
	2. místo:	Huy Hoang	Taekwon-Do ITF Sonkal	04304
	3. místo:	Tomáš Bobek	Taekwon-Do ITF Sonkal	04302
	3. místo:	Pavel Bareš	Taekwon-Do ITF Sonkal	04146
	Tul seniorky 2. kup a vyšší	( 3 závodnice )
	1. místo:	Věra Němcová	Hwa-Rang	03351
	2. místo:	Markéta Vaňková	Dan-Gun	05372
	3. místo:	Zora Linhová	Hwa-Rang	03444
	Matsogi žáci do 40 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Jan Konár	Taekwon-Do ITF Sonkal	08242
	2. místo:	Jan Šteiger	Silla Týnec nad Sázavou	10228
	Matsogi žáci nad 45 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Jakub Príkazský	Hwa-Rang	07271
	2. místo:	Tomáš Moulis	Hwa-Rang	07269
	3. místo:	Erik Gogol	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	08229
	3. místo:	Pavel Bakalík	Hwa-Rang	07246
	Matsogi žákyně	( 1 závodnice )
	1. místo:	Linda Deutschová	Taekwon-Do ITF Sonkal	07928
	Matsogi junioři “B” do 58 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	Ondřej Veselý	Kerberos	09293
	2. místo:	Milan Fulmek	Taekwon-Do ITF Sonkal	05894
	3. místo:	Jakub Šatoplech	Dan-Gun	07177
	3. místo:	Filip Konár	Taekwon-Do ITF Sonkal	07937
	Matsogi junioři “B” do 70 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Petr Vápenka	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	10060
	2. místo:	Pavel Vedral	Dan-Gun	04584
	3. místo:	Lukáš Legner	Taekwon-Do ITF Sonkal	05900
	Matsogi junioři “B” nad 70 kg	( 4 závodníci )
	1. místo:	David Freisleben	Kerberos	07475
	2. místo:	Petr Legner	Taekwon-Do ITF Sonkal	06057
	3. místo:	Jindřich Červenka	Kerberos	09624
	3. místo:	Jan Hejl	Kerberos	05286
	Matsogi junioři “A” do 58 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Petr Kutílek	Dan-Gun	06819
	2. místo:	Pavel Zavadil	Taekwon-Do ITF Sonkal	05890
	Matsogi junioři “A” nad 63 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Pavel Michna	Kerberos	05105
	2. místo:	Martin Hlůže	Taekwon-Do ITF Sonkal	05108
	Matsogi juniorky “B”	( 5 závodnic )
	1. místo:	Lucie Schutznerová	Kerberos	07778
	2. místo:	Adéla Jeřábková	Kerberos	09161
	3. místo:	Martina Weigertová	Kerberos	09159
	3. místo:	Eliška Meyerová	Taekwon-Do ITF Sonkal	07883
	Matsogi juniorky “A”	( 2 závodnice )
	1. místo:	Barbora Sýkorová	Taekwon-Do ITF Sonkal	06691
	2. místo:	Ilona Hambergerová	Hwa-Rang	04896
	Matsogi senioři “B” do 80 kg	( 5 závodníků )
	1. místo:	Lukáš Škop	Dan-Gun	09409
	2. místo:	Lukáš Hadrava	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	10063
	3. místo:	Marek Čmejla	Dan-Gun	09023
	3. místo:	Jaroslav Havlín	Dan-Gun	05775
	Matsogi senioři “B” nad 80 kg	( 3 závodníci )
	1. místo:	Vladimír Samussev	Kerberos	09151
	2. místo:	Karel Štefl	Dan-Gun	02493
	3. místo:	Jiří Kosan	Dan-Gun	07875
	Matsogi senioři “A” do 71 kg	( 2 závodníci )
	1. místo:	Huy Hoang	Taekwon-Do ITF Sonkal	04304
	2. místo:	Lukáš Linhart	Hwa-Rang	05375
	Matsogi senioři “A” nad 71 kg	( 6 závodníků )
	1. místo:	Tomáš Bobek	Taekwon-Do ITF Sonkal	04302
	2. místo:	Martin Novák	Kerberos	02959
	3. místo:	Petr Šindler	Ge-Baek	01822
	3. místo:	Jan Kratochvíl	Dan-Gun	02491
	Matsogi seniorky “A”	( 2 závodnice )
	1. místo:	Věra Němcová	Hwa-Rang	03351
	2. místo:	Markéta Vaňková	Dan-Gun	05372
	T-ki žáci	( 9 závodníků )
	1. místo:	Tomáš Moulis	Hwa-Rang	07269
	2. místo:	Jakub Príkazský	Hwa-Rang	07271
	3. místo:	Pavel Bakalík	Hwa-Rang	07246
	T-ki žákyně	( 4 závodnice )
	1. místo:	Linda Deutschová	Taekwon-Do ITF Sonkal	07928
	2. místo:	Klára Kolaříková	Taekwon-Do ITF Sonkal	09432
	3. místo:	Julie Bobrouenko	Dan-Gun	10796
	3. místo:	Veronika Kokášová	Silla Týnec nad Sázavou	10247
	T-ki junioři “B”	( 7 závodníků )
	1. místo:	David Freisleben	Kerberos	07475
	2. místo:	Filip Janků	Taekwon-Do ITF Sonkal	10373
	3. místo:	Jindřich Červenka	Kerberos	09624
	T-ki junioři “A”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Pavel Michna	Kerberos	05105
	2. místo:	Martin Hlůže	Taekwon-Do ITF Sonkal	05108
	3. místo:	Petr Kutílek	Dan-Gun	06819
	T-ki juniorky “B”	( 4 závodnice )
	1. místo:	Lucie Kolmanová	Taekwon-Do ITF Sonkal	09489
	2. místo:	Lucie Schutznerová	Kerberos	07778
	3. místo:	Martina Weigertová	Kerberos	09159
	T-ki juniorky “A”	( 3 závodnice )
	1. místo:	Barbora Sýkorová	Taekwon-Do ITF Sonkal	06691
	2. místo:	Ilona Hambergerová	Hwa-Rang	04896
	3. místo:	Petra Binková	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	06215
	T-ki senioři “B”	( 6 závodníků )
	1. místo:	František Krpata	Hwa-Rang	10779
	2. místo:	Jan Diviš	Dan-Gun	08921
	3. místo:	Lukáš Škop	Dan-Gun	09409
	3. místo:	Marek Čmejla	Dan-Gun	09023
	T-ki senioři “A”	( 6 závodníků )
	1. místo:	Tomáš Bobek	Taekwon-Do ITF Sonkal	04302
	2. místo:	Lukáš Linhart	Hwa-Rang	05375
	3. místo:	Radek Pěkný	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	09402
	T-ki seniorky “A”	( 2 závodnice )
	1. místo:	Věra Němcová	Hwa-Rang	03351
	2. místo:	Markéta Vaňková	Dan-Gun	05372
	Wirok junioři “B”	( 6 závodníků )
	1. místo:	David Freisleben	Kerberos	07475
	2. místo:	Jan Hejl	Kerberos	05286
	3. místo:	Jan Šimek	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	08784
	Wirok junioři “A”	( 3 závodníci )
	1. místo:	Pavel Michna	Kerberos	05105
	2. místo:	Martin Hlůže	Taekwon-Do ITF Sonkal	05108
	3. místo:	Petr Kutílek	Dan-Gun	06819
	Wirok juniorky “B”	( 3 závodnice )
	1. místo:	Lucie Kolmanová	Taekwon-Do ITF Sonkal	09489
	2. místo:	Lucie Schutznerová	Kerberos	07778
	3. místo:	Kateřina Podskalníková	Hwa-Rang	10426
	Wirok juniorky “A”	( 3 závodnice )
	1. místo:	Barbora Sýkorová	Taekwon-Do ITF Sonkal	06691
	2. místo:	Ilona Hambergerová	Hwa-Rang	04896
	3. místo:	Petra Binková	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	06215
	Wirok senioři “B”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Vladimír Samussev	Kerberos	09151
	2. místo:	Lukáš Škop	Dan-Gun	09409
	3. místo:	Lukáš Černý	Dan-Gun	10313
	Wirok senioři “A”	( 7 závodníků )
	1. místo:	Martin Novák	Kerberos	02959
	2. místo:	Petr Šindler	Ge-Baek	01822
	3. místo:	Martin Svitek	Taekwon-Do ITF Sonkal	07553
	Wirok seniorky “A”	( 2 závodnice )
	1. místo:	Markéta Vaňková	Dan-Gun	05372
	2. místo:	Zora Linhová	Hwa-Rang	03444

	Nejúspěšnější závodníci
	Kategorie	Jméno závodníka	Zkratka	Medaile
	junior	muž	A	Pavel Michna	KER	3	0	1
	junior	muž	B	David Freisleben	KER	3	0	1
	junior	žena	A	Barbora Sýkorová	SON	4	0	0
	junior	žena	B	Lucie Kolmanová	SON	3	0	0
	senior	muž	A	Tomáš Bobek	SON	2	0	1
	senior	muž	B	Lukáš Škop	DAN	2	1	1
	senior	žena	A	Věra Němcová	HWA	3	0	0
	žák	muž	Jan Konár	SON	2	0	0
	žák	žena	Linda Deutschová	SON	3	0	0



	Nejúspěšnější oddíl
	Jméno oddílu	Zkratka	Medaile	Úspěšnost
	Taekwon-Do ITF Sonkal	SON	22	13	15	36,89%
	Kerberos	KER	11	6	8	33,52%
	Hwa-Rang	HWA	7	11	7	25,40%
	Dan-Gun	DAN	5	8	16	10,37%
	Škola taekwon-do ITF Hosin sool	HOS	1	4	5	6,50%
	Ge-Baek	GEB	1	1	1	33,67%
	Silla Týnec nad Sázavou	SIL	0	2	2	0,20%


