
 

 

BUDWEIS GRAND PRIX TAEKWON-DO ITF OPEN 

 

 

pořádané organizací ČFT ve spolupráci s GLADIATORS GYM ČESKÉ BUDĚJOVICE  

 

Datum konání: 16. Března 2014  

Místo konání: Sportovní hala VSK SLAVIA ZF ČESKÉ BUDĚJOVICE  

Adresa: Na Sádkách 689/2  

370 05  České Budějovice 2  

GPS: N 48°58.54520', E 14°27.44605'  

 

 

 

Pořadatel: Gladiators gym České Budějovice ve spolupráci s ČFT 



Organizátor: Gladiators gym České Budějovice  

Michal Novák 728 108 317 

Ředitel soutěže: Michal Novák 728108317, michalnovak.tkd@seznam.cz  

 

Hlavní rozhodčí: p. Pavel Holý  

 

 

Startovné:  

základní startovné 400,-Kč   

100Kč příplatek za start v jakékoliv další disciplíně a  

kategorii.  

 

Startovné za jednotlivé oddíly předává trenér hromadně při  

registraci.  

 

Přihlášky  

Zasílejte emailem na michalnovak.tkd@seznam.cz  do 20:00 hod dne 14.3. 2014 

Registrace: So 15.3. 2014 od 18-ti do 20-ti hod v Tělocvičně Gladiators gym České Budějovic - areál 
Výstaviště České Budějovice, Pavilon M 

                    So 16.3. 2014 od 7:30 do 8:30 v místě konání soutěže. 

Časový rozvrh: 

 

8.00 – 9:00 hod - Poučení rozhodčích a kaučů 

9:20 hod -začátek soutěží  

17:00 hod -předpokládaný konec  

 

Kategorie: žáci, junioři, senioři, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK  

ŽÁCI , ŽÁKYNĚ – DO 15.LET  

TUL :  od 9.Kupu do 8.Kupu, od 7.Kupu do 5.Kupu, od 4.Kupu do 3 Kupu. a 2 až I Dan  



MATSOGI :  podle centimetrů, do 120, do 130 cm, do 140cm, do 150cm, do 160cm, nad 160  

cm.  

 

(žáci a žákyně do 130 cm. budou zápasit v tzv. stop pointu (semi contact). Zápas se stopuje po každém  

bodovém zásahu jedno z borců, počítá se hrubý čas )  

 

Všechny zápasy se řídí pravidly ITF, AETF a ČFT.  

 

JUNIOŘI,JUNIORKY – OD 15.LET DO 18.LET  

 

TUL :  

Od 10. do 9.Kupu, od 8.Kupu do 7.Kupu, od 6.Kupu do 5. Kupu,  od 4. kup do 3.Kupu  

Od 2.Kupu do 1 Kupu. I. Dan a výš.  

 

MATSOGI :  

 

VÁHOVÉ KATEGORIE JUNIO ŘI :  

 

Muži          Ženy  

A Mikro Do 52 kg       A Mikro Do 45 kg  

B Lehká Více než 52 až 58 kg      B Lehká Více než 45 až 50 kg  

C Střední Více než 58 až 63 kg      C Střední Více než 50 až 55 kg  

D Težká Více než 63 až 70 kg      D Težká Více než 55 až 60 kg  

E SuperTežká Nad 70 kg      E SuperTežká Nad 60 kg  

 

SENIOŘI, SENIORKY – OD 18,LET  

 

TUL :  

Od 10. do 9.Kupu, od 8.Kupu do 7.Kupu, od 6.Kupu do 5. Kupu,  od 4. kup do 3.Kupu  



Od 2.Kupu do 1.Kupu, od 1.DANu do 2.DANu  

 

MATSOGI : VÁHOVÉ KATEGORIE SENIO ŘI :  

 

Muži          Ženy  

A Mikro Do 54 kg       A Mikro Do 52 kg  

B Lehká Více než 54 až 63 kg      B Lehká Více než 52 až 58 kg  

C Střední Více než 63 až 71 kg      C Střední Více než 58 až 63 kg  

D Težká Více než 71 až 80 kg      D Težká Více než 63 až 70 kg  

E SuperTežká Nad 80 kg      E SuperTežká Nad 70 kg  

 

 

Od předešlých kol je v platnosti nový řád soutěží řídící se oficiálními pravidly vydanými ITF,  

připomínáme Vám změny.  

 

 

 

Povolené zásahové plochy  

 

a. Hlava zepředu a ze stran, ale ne zezadu.  

b. Tělo od ramen k pupíku a horizontálně zprava doleva od linie spuštěné z ramenní jamky  

k zápěstí a pouze zepředu, ne zezadu.  

 

Bodování  

a. Jeden bod je udělován za:  

útok rukou na střední nebo horní pásmo  

útok rukou ve vzduchu (obě nohy musí být ve vzduchu) na střední nebo horní pásmo  

b. Dva body se udělují za:  

útok nohou na střední pásmo  



útok nohou ve vzduchu na střední pásmo  

c. Tři body se udělují za:  

útok nohou na horní pásmo  

útok nohou ve vzduchu na horní pásmo.  



 

SPECIÁLNÍ TECHNIKY – T-KI:  

Pro tuto soutěž bude aplikována kvalifikační technika (standardní výška minus 10cm). Pokud ji 
závodní nepřekoná, nebude moci dále v této disciplíně pokračovat. 

 

Žáci do 15 let  

– Twimyo Nopi Chagi 200cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 190cm, Nuomo Chagi 200  

cm výška překážky 50 cm.  

 

Juniorky  

– Twimyo Nopi Chagi 220 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 210cm, Nuomo Chagi  

230cm výška překážky 60 cm.  

 

Junioři  

– Twimyo Nopi Chagi 230 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 220, Bandae Dollyo Chagi  

220, Twimyo Dollmyo Chagi 220, Nuomo Chagi 250 cm výška překážky 70 cm.  

 

Seniorky  

– Twimyo Nopi Chagi 230 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 220, Nuomo Chagi 250 cm  

výška překážky 60 cm.  

 

Senioři  

– Twimyo Nopi Chagi 250 cm, Twimyo Nopi Dollyo Chagi 220, Bandae Dollyo Chagi  

220, Twimyo Dollmyo Chagi 220, Nuomo Chagi 300 cm výška překážky 70 cm.  

  

 

 

 

 



SILOVÉ PŘERÁŽENÍ – WI-ROK:  

Žáci do 15 let  

 

– Nezávodí v této disciplíně  

 

Juniorky  

– Sonkal, yop chagi, dollyo chagi  

 

Junioři  

– Ap joomok, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi.  

 

Seniorky  

– Sonkal, yop chagi, dollyo chagi  

 

Senioři  

– Ap joomok, sonkal, yop chagi, dollyo chagi, bandae dollyo chagi.  

 

počty plastových desek budou upřesněny hlavním rozhodčím na místě  



 

Modelový sparring  

 

a. Závodníci musí být držitelé alespoň 8 Kupu. a nejvýše VI.Danu  

b. Závodníci mohou být muži, ženy a/nebo smíšené páry  

c. Trvání jednoho kola je alespoň 60 vteřin, nejvýše však 70 vteřin ve všech kategoriích.  

Předpřipravený volný sparring se musí skládat z pohybů a technik tak, jak jsou ukázány  

v Encyklopedii Taekwon-Do ITF, manuálech a CD-Romem a tak, jak jsou vyučovány na  

seminářích pro mezinárodní instruktory. Mohou se střídat rychlé techniky s technikami  

v rytmu sestav a techniky pomalé.  

d. Nejsou povoleny žádné ochranné pomůcky  

Tul týmy.  

 

Týmy mohou být sloučené (žáci, junioři, senioři, muži i ženy ) cvičí se pouze volitelný tul.  

 

ÚPRAVA KATEGORIÍ : Organizátoři si vyhrazují právo sloučit kategorie v případě  

nízké účasti soutěžících v daných kategoriích. Soutěžní komise také určí eliminační  

techniky pro soutěže t-ki a wirok.  

 

ROZHODČÍ :  

 

Každý oddíl zajistí minimálně dva kvalifikované rozhodčí (dle směrnic sportovní komise).  

Pakliže oddíl nedodá kvalifikovaného rozhodčího, musí zajistit pro soutěž alespoň nositele  

4.Kupu pro zajištění zápisů,časomíry a ostatních požadavků hlavního rozhodčího. Oddíl bez  

rozhodčího je penalizován částkou 1000 kč Během soutěže je oddíl zodpovědný za zajištění  

svého rozhodčího. Rozhodčí musí být k dispozici po celou dobu soutěže, mohou být střídáni  

jiným rozhodčím z oddílu. Do přihlášky napište jména a T.S. svého rozhodčího.  

 

Rozhodčí a kaučové  budou mít zajišten oběd v den souteže.  



 

KAUČ:  

 

Kauč musí mít teplákovou soupravu, musí být starší 15 let a jeho jednání musí být v souladu  

s pravidly ITF a AETF.  

 

CHRÁNIČE : Povinné chrániče jsou – suspenzor, chrániče rukou, (zakryté prsty, otevřené  

dlaně). Nejsou povoleny chrániče z lakovaného molitanu ( typ Macho atp. ) a tzv. pytlovky.  

chrániče nohou, (botičky – musí být zakrytá pata ), chránič chrupu, pro děti do 15 let je povinná 
přilba.  

 

Volitelné, chrániče jsou -chrániče holení a pro dívky chránič prsou.  

 

Protest: Protest může podat pouze kauč a to písemně do 5 ti minut od skončení zápasu.  

Spolu s protestem složí zálohu ve výši 500,-Kč. V případě, že protest nebude uznán,  

záloha propadá organizátorovi. V případě uznání protestu se záloha vrací tomu, kdo  

protest podal.  

 



 

Oficiální terminologie  

 

A. CHA RYOT pozor  

B. KYONG YE úklona  

C. JUN BI připravte se  

D. SHI-JAK začněte  

E. HAECHYO od sebe  

F. GAE-SOK pokračujte  

G. GOMAN konec  

H. JU UI napomínání  

I. GAM JUM minus bod  

J. SIL KYUK diskvalifikace  

K. HONG červený  

L. CHONG modrý  

SPONZOŘI :  

 

Loga sponzorů musí být umístěna na Doboku tak , aby nezakrývala znaky ITF a nesmí být  

větší než 7x8cm.  

 

Transparenty větší než 1x1 metr, mohou být umístěny na čelní stěnu , v blízkosti ringů a u  

vstupních dveří,pouze po dohodě s organizátorem. Transparenty větší než 1000 cm3 se  

mohou umístit pouze po složení poplatku , či po dohodě k rukám řiditele soutěže.  

 

STRAVA  

 

Občerstvovací stánek v místě konání soutěže, v okolí haly několik restaurací.  

 

 



 

UBYTOVÁNÍ:  

 

Kontaktujte prosím pořadatele - Michal Novák 728 108317 

V případě zájmu o luxusnější ubytování, prosím, kontaktujte níže uvedená ubytovací  

zařízení.  

 

PŘIHLÁŠKY :  

 

1.  

Zasílejte emailem na michalnovak.tkd@seznam.cz do 20:00 hod dne 14.3. 2014  

Do přihlášky uveďte prosím jména závodníků, datum narození ,váhu, technický stupeň, u  

žáků rovněž jejich výšku, kategorie ve kterých bude závodit (viz. příloha 1.).  

 

Odpovědnost za zranění a pojištění závodníků.  

 

Všichni závodníci jsou zodpovědní za své pojištění neboť pořadatel závodů není zodpovědný  

za jakýkoliv možný následek a/nebo zranění.  

 

Těšíme se na Vás  

 

Za organizační výbor Michal Novák, Pavel Holý a Milan Zach  

 

 


