OTVO
OTVORENÁ SÚŤAŽ TAEKWON-DO ITF 2017

11. ROČNÍK NITRA CUP
Vážený pán prezident/ka, predseda/kyňa, vedúci klubu,
dovoľujem si Vás pozvať na 11. ročník NITRA CUP, súťaže pre žiakov, juniorov a
seniorov Taekwon-Do ITF v Nitre.
Teším sa na Vašu účasť.
Ivan Kiko
Prezident Slovenskej Taekwon-do Aliancie

Miesto:

Športová hala SPU,
Ulica: Československej armády 1, 94976 Nitra

Dátum:

4.3.2017

Disciplíny: - zostavy (tul) jednotlivci

od 8. kupu

- zápas (matsogi) jednotlivci

od 8. kupu

-prerážanie (wiryok)

od 6. kupu

Usporiadateľ:

SLOVENSKÁ TAEKWON-DO ALIANCIA
KBU UKF NITRA (tkd.nitra@gmail.com, tel. +421 904 966 775)

Technická spolupráca: Sonkal Praha
Vedúci súťaže:

Ivan Kiko, IV. dan
(tkd.nitra@gmail.com, tel. +421 904 966 775)

Hlavný rozhodca: Vladimír Slávik V. dan
Lekár:

MUDr. Ján Korch PhD.

Prihlášky súťažiacich: najneskôr do 28.2.2017 do 22:00h na mail:
tkd.nitra@gmail.com
Prezentácia a ubytovanie bude prebiehať dňa 3.3.2017 (deň pred začatím
súťaže) v hotely ABC NITRA (Novozámocká 220/622, 949 05, Nitra, GPS: N
48 15.584 E 18 06.309) od 19:00-22:00.

Poplatky:

Štartovné

20 EUR

Štart vo vyššej
kategórii

2 EUR

Ceny ubytovania a stravovania:
Ubytovanie
ABC HOTEL*** Nitra

Strava v športovej hale(obed)

Kategória B
16 EUR / noc / osoba
+ raňajky

Obed – 4 EUR

(1 sociálne zariadenie
na 2 izby)
Kategória A
19 € EUR / noc / osoba
+ raňajky
(sociálne zariadenie
v každej izbe)

Ubytovanie:

ABC HOTEL*** Nitra ( 3 km od šp. Haly)
-raňajky sú vo forme švédskych stolov (WiFi zdarma)

After party:

After party vstupenka je v cene štartovného, bude sa konať
v ABC Hoteli*** Nitra.

Rozlosovanie sa uskutoční deň pred konaním súťaže (3.3.2017).
! Prosíme Vás o dôsledné nahlasovanie prihlášok, pretože v deň súťaže sa
už nebudú robiť žiadne zmeny!

Orientačný program:
3.3.2017 Piatok
19:00 - 22:00 – Prezentácia a váženie súťažiacich + ubytovanie (ABC HOTEL Nitra)

4.3.2017 Sobota
7:00 – 8:00

Príchod do športovej haly,

8:00

Porada rozhodcov, koučov a rozdelenie do jednotlivých ringov

8:30

Slávnostné otvorenie a zahájenie súťaže NITRA CUP 2017

18:00

Slávnostné ukončenie súťaže

21:00

After party v hotely ABC v Nitre

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:
Skupiny:

mladší žiaci / žiačky

rok narodenia 2007 a mladší

starší žiaci /žiačky

rok narodenia 2004 až 2006

juniori / juniorky

rok narodenia 1999 až 2003

seniori / seniorky

rok narodenia 1998 a starší

Disciplíny a kategórie
TUL
Mladší žiaci

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.kup +

Mladšie žiačky

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.kup +

Starší žiaci

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.kup +

Staršie žiačky

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.kup +

Juniori

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II. Dan+

Juniorky

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II. Dan+

Seniori

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III.-IV. Dan

Seniorky

8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III.-IV. Dan

Eliminácia:

jeden povinný tul

Finále:

jeden voliteľný tul, jeden povinný

V kategórii tul sa môžu zúčastniť súťažiaci s tech. stupňom 8. KUP a vyššie.

MATSOGI
Každý súťažiaci v tejto kategórie musí mať chrániče na ruky, nohy, zuby,
suspenzor pre mužov, ochranná prilba pre žiakov a juniorov. Súťažiť
v kategórii matsogi môžu súťažiaci, ktorí dosiahli technický stupeň 8.KUP a
vyššie, žiaci, juniori, seniori. Súťažiť sa bude systémom „pavúk“,
a pravidiel EITF.
Váhové kategórie:
Mladší žiaci a žiačky

-26, -32, -38, -44, +44 kg

Starší žiaci a žiačky

-32, -38, -44, -50, +50kg

Juniori

-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg

Juniorky

-46, -52, -58, -64, -70, +70 kg

Seniori

-57, -64, -71, -78, -85, +85 kg

Seniorky

-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg

Dĺžka zápasov:

- juniori, juniorky, seniori, seniorky - 1x3 minúty eliminácia, 2x2 min. finále
- žiaci, žiačky – 1x2 min., finále 2x1,5 min.
Vysvetlivky:
V matsogi disciplíne bude zavedená povinná otočka s výskokom o 180° a viac
v každom kole. Pôjde sa pravidlami ako na ME, MS. Každý zápas sa začína mínus 2
bodmi u všetkých rozhodcoch. Správne prevedenie techniky určí stredový
rozhodca, s tým že to musí potvrdiť aj predseda poroty. Pri správnom prevedení
techniky sa vynulujú súťažiacemu mínus 2 body.

WIRYOK – SILOVÉ PRERÁŽANIE
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ROZHODCOVIA:
Každý klub je povinný zabezpečiť do 10 súťažiacich 1 rozhodcu a nad 10
súťažiacich 2 rozhodcov. Rozhodca musí mať minimálne 4. KUP. V prípade
že klub nezabezpečí rozhodcu, zaplatí za každého chýbajúceho 30 EUR.
Všetci rozhodcovia sa dostavia k registrácii (3.3.2017) so svojimi klubmi do
hotela ABC v Nitre. Rozhodcovia sú povinní byť po celú dobu súťaže
oblečení v rozhodcovskom oblečení ITF a pripravení na rozhodovanie.
Organizátor zabezpečí pre rozhodcov stravu (raňajky, obed) a občerstvenie
a ubytovanie z piatka na sobotu.
Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel EITF. Každý súťažiaci musí mať oficiálny
dobok ITF.
Protest:
Protest proti rozhodnutiu rozhodcov počas súťaže môže podať len kouč
písomne do 5 minút od skončenia zápasu so zálohou 25 EUR do rúk
hlavného rozhodcu.
Ocenenia : 1., 2. a 3. miesta obdržia medaily.
Trofeje budú dostávať aj najúspešnejší jednotlivci (žiaci/ky, junior/ka,
senior/ka) a najúspešnejší klub.
Organizátor a hlavný rozhodca si vyhradzujú možnosť zmeny, resp.
zlúčenie kategórií, v prípade ich neobsadenia, resp. malého obsadenia.
Bližšie informácie
tel.: +421 904 966 775, (+420-777-011-692)
e-mail: tkd.nitra@gmail.com
web.: www.taekwondo-nitra.eu

