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Sekce 1 – Obecná část
Odstavec 1

Definice

Soutěže Taekwon-do jsou způsobem pro porovnání techniky vyučované zakladatelem Taekwon-do
Generálem Choi Hong Hi.
Odstavec 2

Účel pravidel

Účelem soutěží je zajistit jednotnost technik, pozvednout kvalitu soutěží pořádaných a podporovaných
ITF na vyšší úroveň.
Odstavec 3

Aplikace pravidel

Soutěžní pravidla jsou aplikována na všechny soutěže, které organizuje a podporuje ITF, a to na
kontinentální, regionální či národní úrovni.
Odstavec 4
4.1.
4.2.
4.3.

Úpravy a změny pravidel
Ti kteří si přejí upravit či změnit soutěžní pravidla musí poslat v písemné formě návrh
úpravy či změny vedení ITF nejméně 6 měsíců před konáním kongresu ITF.
Výkonný výbor ITF navržené úpravy či změny prostuduje a pokud je shledá
odůvodněnými, navrhne je ke schválení kongresem ITF.
Než bude rozhodnuto o jakékoliv úpravě či změně soutěžních pravidel budou se všechny
soutěže řídit podle původních.

Sekce 2 – Organizační výbor šampionátu (OVŠ)
Odstavec 5

Zřízení OVŠ

OVŠ by měl být zřízen v zemi konání šampionátu nejméně 12 měsíců před jeho konáním.
Odstavec 6

Počty členů OVŠ

OVŠ se zřídí v počtu členů odpovídajícím aktuální situaci v hostitelské zemi.
Odstavec 7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

Pravomoci a povinnosti Organizačního výboru šampionátu
OVŠ zašle návrh pozvání a informací k šampionátu na vedení ITF ke schválení a
následnému rozeslání všem národním svazům (týmům) a dalším stranám nejméně 6
měsíců před jeho konáním.
OVŠ zajistí veškeré vybavení, zařízení a lidské zdroje potřebné pro šampionát.
OVŠ je odpovědný za zajištění medailí a ostatních cen.
OVŠ přijímá a registruje týmy a závodníky pozvané na šampionát.
OVŠ zajistí losování a vážení podle příslušného typu soutěže.
OVŠ předá společně denní výsledky soutěže a rozlosování pro následující den všem
účastnickým týmům před zahájením soutěže každý den.
OVŠ zajistí 3 vyobrazení startovních číslic (20x15cm) pro všechny soutěžící.
OVŠ poskytne zdravotnické týmy (minimálně 1 tým na 2 ringy), které budou přítomny po
celou dobu soutěže.
OVŠ musí zajistit bezpečnost všech účastníků.
OVŠ je odpovědný za zajištění stravy a ubytování pro všechny ITF VIP, rozhodčí a členy
Soutěžního výboru. Je zároveň odpovědný za zorganizování stravování a ubytování pro
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všechny účastníky během Šampionátu.
OVŠ bude konzultovat všechny záležitosti vyplývající ze šampionátu se Soutěžní
výborem a Výborem rozhodčích ITF.
7.12.
OVŠ je odpovědný směrem k ITF za organizaci a řízení šampionátu.
OVŠ musí poskytnout dostatečný počet vyškolených osob k asistenci Soutěžnímu výboru a
Výboru rozhodčích ITF při organizaci Soutěže.
7.11.

7.13.

Sekce 3 – Přihláška
Odstavec 8

Přihlášky účastníků

Všichni členové sdružení v ITF, kteří se chtějí zúčastnit šampionátu musí poslat své přihlášky OVŠ do
stanoveného termínu.
Odstavec 9

Potvrzení přihlášek

Přihlášky závodníků musí být podepsány autorizovanými zástupci příslušného národního svazu.
Odstavec 10

Akceptace účastníků

V případě, že kterýkoliv národní svaz nezaslal svoji přihlášku anebo si přeje provést její změnu, OVŠ
může jejich účast zvážit s následujícími podmínkami:

10.1.
10.2.
10.3.

Národní svaz, který nezaslal svoji přihlášku ve stanoveném termínu, musí zaplatit OVŠ
pokutu 300 USD.
Národní svaz, který nezaslal svoji přihlášku ani 3 dny před začátkem šampionátu musí
zaplatit OVŠ pokutu 500 USD.
Pokud si národní svaz přeje ze závažného důvodu provést změnu ve své přihlášce, musí
zaplatit OVŠ pokutu 150 USD.

Sekce 4 – Kvalifikace
Odstavec 11
11.1.
11.2.
11.3.

Základní pravidla pro účast na šampionátech
Šampionátu se mohou účastnit pouze členské národní svazy ITF a držitelé černých
pásků registrovaných ITF.
Pokud se chce národní svaz, který ještě není členem ITF, z jakéhokoliv důvodu účastnit
šampionátu, musí mít k účasti souhlas ústředí ITF.
Černý pásek, který není ještě registrován ITF, ale reprezentuje členský národní svaz ITF,
musí mít k účasti souhlas Soutěžního výboru a Výboru rozhodčích. Je povinností OVŠ
informovat ústředí ITF a Soutěžní výbor a Výbor rozhodčích, kdykoliv takové případy
nastanou.
V takových případech mohou ústředí ITF a Soutěžní výbor a Výbor
rozhodčích udělit souhlas anebo zamítnout tyto žádosti bez uvedení důvodu. Vedoucí
delegace musí podepsat deklaraci, která bude uvádět, že všichni soutěžící jsou fyzicky i
mentálně schopni účasti na soutěžích. Bez této deklarace (formulář zproštění
zodpovědnosti) jim nebude povolena účast.

INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION - SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

Odstavec 12

Základní pravidla pro účast na juniorských šampionátech

Soutěžící, účastnící se všech juniorských ITF Taekwon-do šampionátů ITF, musí být ve věku 14 – 17 let v
den začátku jeho konání a musí být držiteli I., II. nebo III. danu.
Budou dvě věkové skupiny soutěžících účastnících se sparringu juniorů, 14 – 15 let a 16 – 17 let, a to jak
pro muže, tak ženy, v individuálních i týmových akcích.

Odstavec 13

Základní pravidla pro účast na seniorských šampionátech

Soutěžící, účastnící se všech seniorských ITF Taekwon-do šampionátů ITF, musí být ve věku 18 – 39 let
v den začátku jeho konání. Současně musí být držiteli I., II., III., IV., V. a VI. danu. Držitelé V. a VI. danů
se mohou účastnit pouze individuálních nebo týmových sestav.
Za každou zemi mohou soutěžit pouze 2 soutěžící (muž a žena) v individuálních akcích (sestavy a
sparring).
Odstavec 14

Základní pravidla pro účast na veteránských šampionátech

Soutěžící účastnící se všech veteránských ITF Taekwon-do šampionátů musí být ve věku 40 - 49 let
(stříbrná třída), 50 – 59 let (zlatá třída) v den začátku jeho konání. Současně musí být držiteli I., II., III.,
IV., V. nebo VI. Danu.
Odstavec 15

Verifikace účasti v šampionátech

Technický stupeň a věk závodníka musí být potvrzen danovým certifikátem a cestovním pasem.
Odstavec 16

Sankce za použití dopingových látek

Pokud bude soutěžící shledán pozitivní v dopingovém testu coby výsledku lékařského posudku, Výbor
rozhodčích ITF diskvalifikuje takového soutěžícího ze soutěže a šampionátu. Disciplinárním výborem ITF
mohou být proti takovému soutěžícímu později podniknuty další disciplinární kroky.

Sekce 5 – Oblečení a vybavení
Odstavec 17

Oděv rozhodčích a soutěžících

17.1.

Porota a rozhodčí musí být oblečeni tak, jak je popsáno v pravidlech pro rozhodčí ITF
(modročerné sako, bílá košile s dlouhým rukávem, modročerné kalhoty, modročerná
kravata, bílá sportovní obuv a bílé ponožky). Výborem rozhodčích mohou být v případě
velmi vysokých teplot rozhodčím povoleny košile s krátkým rukávem.
17.2.
Oděv členů OVŠ
Členové OVŠ by měli nosit oblečení stanovené OVŠ
17.3.
Oděv závodníků
17.3.1.
Soutěžící musí nosit oficiálně schválený dobok ITF. Držitelé IV., V. a VI. danu
nesmí soutěžit v doboku s lemováním na rukávech a nohavicích.
17.3.2.
Černý pásek musí být podle rozměrů popsaných v pravidlech ITF a s
vyznačením technického stupně závodníka. Technický stupeň závodníka bude
uveden na levém konci zavázaného pásku.
17.3.3.
Startovní číslo musí soutěžící nosit na spodní části horního dílu doboku.
17.3.4.
Soutěžící pokud nesoutěží, mohou nosit sportovní oblečení, plášť, sportovní
obuv, atd.
17.3.5.
Soutěžící, kteří se účastní zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, mohou být
oblečení v doboku nebo v oficiálním oděvu týmu. Soutěžící při slavnostním
nástupu a při předávání medailí nesmí mít fotoaparáty, plakáty, pantofle nebo být
bosí.
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17.3.6.
Národní vlajka a značka sponzora
17.3.6.1.
Soutěžící by měli mít umístěnou národní vlajku vpředu na pravé části
horního dílu doboku na stejné úrovni jako logo ITF o rozměrech 3 x 5
cm.
17.3.6.2.
Soutěžící by měli mít umístěno logo národní federace nebo značku
sponzora na levém rukávu doboku, a to 15 cm od pod linií ramene.
Odstavec 18

Bezpečnostní a ochranné vybavení

18.1.

Bezpečnostní vybavení a chrániče pro závodníky v matsogi
18.1.1.
Povinné:
18.1.1.1.
Rukavice musí být uzavřené, 10 OZ a v dobrém stavu. Rukavice se musí
uzavírat adhezivní páskou, tkaničky nejsou povolené. Chrániče rukou i
nohou musí být schváleného typu
18.1.1.2.
Soutěžící musí nosit chránič zubů.
18.1.1.3.
Muži musí nosit chránič genitálií (suspenzor) pod kalhotami doboku
18.1.1.4.
Ženy musí nosit chránič prsou pod horním dílem doboku
18.1.1.5.
Všichni soutěžící musí nosit přilbu. Přilba musí zakrývat celou hlavu
s výjimkou tváře.
18.1.1.6.
Všichni soutěžící musí nosit chrániče holení.
18.1.2.
Volitelné:
18.1.2.1.
Veteráni mohou pod dobokem nosit chrániče žeber a břicha.
18.1.2.2.
Soutěžící mohou pod dobokem nosit chrániče předloktí.
18.1.2.3.
Veškeré další bezpečnostní a ochranné vybavení musí být vyrobeno
z pružných houbovitých materiálů nebo materiálů z měkké pryže nebo
jiných měkkých materiálů, které musí být schváleny Soutěžním výborem
a Výborem rozhodčích ITF.
18.2.
Jakékoliv ostatní ochranné prostředky a chrániče nejsou povoleny.
18.2.1.
Vybavení nesmí obsahovat pevné materiály jako jsou kovy, kosti a plasty.
18.2.2.
Chrániče a ochranné prostředky nesmí obsahovat zipy nebo cvoky.
18.2.3.
Není povoleno nosit hodinky ani jiné ozdoby.
18.2.4.
Ženy nesmí používat spony nebo pérka pro uchycení vlasů. Stahování vlasů
jiným způsobem než gumičkou není povoleno.
18.2.5.
Soutěžící budou připraveni k zápasu s předstihem, jejich obličeje, stejně tak jako
celé tělo, musí být čisté a bez mastnoty. Žádnému soutěžícímu nebude povoleno
soutěžit, pokud na něm bude patrná krev. Nehty na rukou a nohou musí být
ostříhány. Šperky, včetně piercingu, nelze v průběhu soutěže nosit.
18.3.
Bandáž či fixace vyžadovaná u zraněného soutěžícího nesmí obsahovat materiály, které
by mohly jakýmkoliv způsobem soutěžícího zvýhodnit a/nebo znevýhodnit jeho soupeře.
Materiály použité na zranění soutěžícího musí být schváleny oficiálním lékařem soutěže.
18.4.
Ve sportovním boji musí soutěžící z červeného rohu použít červené chrániče rukou a
nohou a soutěžící z modrého rohu musí použít modré chrániče rukou a nohou.

Sekce 6 – Pojištění a zdravotní pomoc
Odstavec 19
19.1.
19.2.

Pojištění
OVŠ musí zajistit pro soutěžní halu veškerá zákonná pojištění, požární certifikáty a
správní licence.
Všichni soutěžící musí podepsat své přihlášky a být pojištěni pro účast v šampionátu.
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Odstavec 20
20.1.
20.2.

Zdravotní pomoc
Soutěžící zranění během soutěže mají nárok na ošetření lékařskou službou, kterou
zajistil OVŠ.
V případě úrazů doporučí lékař středovému rozhodčímu další účast soutěžícího
v soutěži, a to v časovém limitu 3 minut. Rozhodnutí lékaře je konečné.

Sekce 7 – Soutěžní prostory a vybavení
Soutěžní hala musí být plně vybavena a zařízena. OVŠ musí vyhradit místa pro VIP.
Odstavec 21

Osvětlení

Osvětlení nesmí být níže než 5 metrů nad soutěžní plochou.
Odstavec 22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Soutěžní plocha
Soutěžní plocha pro sparring, technické sestavy a sebeobranu je o rozměrech 9 x 9
metrů s bezpečnostními okraji alespoň 1 metr.
Plocha může být vyvýšena. V tomto případě musí být okraj 2 metry široký na všech 4
stranách. Vyvýšení může být v rozsahu 50 až 100 cm od země.
Plocha musí být vytvořena z tatami o tloušťce alespoň 2 cm.
Soutěžní plocha (9 x 9 m) bude vytvořena ze žlutých nebo oranžových soutěžních tatami.
Bezpečnostní okraj může mít jakoukoliv barvu, avšak jinou než žlutou nebo oranžovou.
*Nicméně, u soutěžní plochy a bezpečnostního okraje může být barva zaměněna za
jakoukoliv jinou barvu.

22.5.
22.6.

Odstavec 23

Uprostřed soutěžní plochy musí být červená a modrá plocha tatami (1 x 1m) pro
označení červeného a modrého rohu. Vzdálenost mezi červenou a modrou plochou je 1
metr.
Umístění plochy červeného rohu je na pravém středu soutěžní plochy a modrého rohu na
levém středu soutěžní plochy s orientací ke stolu rozhodčích.
Místa pro členy Soutěžního výboru

Hlavní stůl šampionátu bude mít nejlepší výhled po aréně a musí být vybaven pro vyhlašování. Vedle
hlavního stolu bude zajištěno místo pro počítačové středisko s dostatkem prostoru pro instalaci všeho
potřebného vybavení (počítače, tiskárny, kopírka). Počítačové středisko bude mít výhled na arénu a na
prostor pro předávání medailí.

Odstavec 24

Místa pro členy Výboru rozhodčích

Výbor rozhodčích ITF bude umístěn vedle hlavního stolu.
Odstavec 25

Místa pro rozhodčí

Místa pro odpočívající rozhodčí budou umístěna za stolem Výboru rozhodčích.
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Odstavec 26

Místa pro lékařský tým

Lékařský tým bude umístěn na místě v soutěžní hale, kde bude schopen pracovat se zraněnými,
s označením Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce na stole.
Odstavec 27

Místa pro porotu

Porota je umístěna před každou soutěžní plochou.
Odstavec 28
28.1.
28.2.
28.3.
28.4.

Odstavec 29

Místa pro rozhodčí
Středový rozhodčí pro sparring řídí zápas v zápasišti. Pro technické sestavy a
sebeobranu středový rozhodčí sedí uprostřed 5 sudí.
Pro sparring jsou rohoví rozhodčí umístěni ve 4 rozích.
Sudí pro pro technické sestavy a sebeobranu sedí před stolem poroty.
Sudí pro speciální techniky a silové přerážení budou na pozicích s dobrým přehledem
blízko stojanů.
Místa pro zapisovatele a časoměřiče

Zapisovatel a časoměřič sedí vedle stolu poroty.
Odstavec 30

Místa pro kouče při sportovním boji

Koučové při sportovním boji sedí 1 metr od soutěžní plochy.
Odstavec 31

Vybavení

Soutěžní plocha musí být vybavena potřebným vybavením pro speciální techniky a silové přerážení a
vizuálními prostředky.
31.1.

31.2.
31.3.
31.4.
31.5.

31.6.
31.7.
31.8.
31.9.
31.10.
31.11.

Počet soutěžních ploch na světovém nebo kontinentálním šampionátu je minimálně 6 pro
sparring, technické sestavy a sebeobranu, jedna plocha (zóna) pro speciální techniky,
jedna plocha (zóna) pro silové přerážení a plochy (zóny) pro kontrolu vybavení na
sparring.
Každá soutěžní plocha je vybavena minimálně jedním monitorem pro zobrazování
výsledků s úhlopříčkou obrazovky alespoň 50 palců
Každá soutěžní plocha je vybavena alespoň dvěma kamerami pro případ video protestu.
Měly by být alespoň 4 stojany (stroje) na soutěž ve speciálních technikách, dráha pro
„nomo chagi“, alespoň 5 stojanů (strojů) na soutěž ve speciálním přerážení, vlajky,
stupně vítězů a dostatek místa pro snadný pohyb účastníků a práci rozhodčích.
Kapacita by měla umožňovat alespoň 3000 diváků rozdělených do sekcí pro diváky,
účastníky soutěže a VIP návštěvníky, s takovou organizací, která zamezí anebo
minimalizuje kontakt mezi těmito skupinami. Pokud se toto ukáže jako obtížné, nejlepším
řešením je oddělit vstupní koridory pro soutěžící, diváky a VIP návštěvníky.
Soutěžní aréna musí být řádně oddělena od hlediště a musí poskytovat takový prostor
pro koridor pro pohyb účastníků, který zabrání nekontrolovanému vstupu neoprávněných
osob do soutěžní části.
VIP musí mít k dispozici místnost pro občerstvení, která bude oddělená od diváků.
K dispozici musí být občerstvení formou bufetu, káva, nealkoholické nápoje, neustálá
asistence ze strany personálu nebo organizátorů.
K dispozici musí být oddělená uzavřená místnost pro zdravotní péči.
Jsou vyžadovány prostory s občerstvením (kávou, nealkoholickými nápoji) pro rozhodčí
Pro soutěžící musí být k dispozici pánské a dámské převlékárny umístěné mimo arénu.
V soutěžní aréně by měly být označené oblasti pro rozehřátí soutěžících. Musí být jasně
označeny a v dostatečné vzdálenosti od soutěžní plochy. Rozehřívání a trénink jinde není
povolen.
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31.12.

Soutěžní aréna musí mít dobrý komunikační a zvukový systém s mikrofony pro každou
soutěžní plochu, soutěž, rozhodčí – výbory a organizátory.
31.13.
V hale by měly být vystaveny vlajky účastnících se zemí. Vlajky by měly mít stejnou
velikost a úpravu (organizátor připraví jednu sadu vlajek účastnících se zemí).
31.14.
V soutěžní aréně musí být dobrý navigační systém za použití značek, šipek a barev.
Texty značek budou v angličtině. Navigační systém musí jasně označovat, které oblasti a
koridory mají být použity soutěžícími a kouči a které diváky. Musí zároveň vyznačovat
oblasti s přístupem povoleným pouze oprávněným osobám (např. za použití barev
shodných s barvami identifikačních karet).
31.15.
Pokud je k dispozici oddělená hala pro rozehřátí (vně soutěžní arény), musí mít
k dispozici informace v reálném čase o právě běžících zápasech a disciplínách a o tom,
co se bude následně dít na každé soutěžní ploše. Doporučuje se, aby informace o pořadí
zápasů a disciplín byly zobrazovány na obrazovkách elektronických zařízení.
31.16.
Zóna pro předávání cen
31.16.1.
Soutěžní aréna musí mít oddělenou oblast (zónu) pro oficiální ceremoniály, která
bude vybavená:
31.16.1.1.
V předávací zóně musí být logo ITF, vlajka ITF, fotografie gen. Choi
Hong Hi, logo a název šampionátu.
31.16.1.2.
Stupně vítězů musí být řádně označeny jasně viditelnými znaky.
Konstrukce stupňů musí být taková, aby se na ni vešly dva týmy na
třetím místě.
31.16.1.3.
K dispozici musí být vhodné místo pro medaile, poháry a další ceny.
31.16.1.4.
K dispozici musí být vhodné místo pro VIP, kteří provádějí předávací
ceremoniál; pokud možno by jim mělo být poskytnuto sezení.

Sekce 8 – Vážení a losování
Odstavec 32
32.1.
32.2.
32.3.

32.4.
32.5.
32.6.
32.7.

Odstavec 33
33.1.

33.2.
33.3.
33.4.

Vážení
Vážení začne 72 hodin a skončí jednu hodinu před začátkem šampionátu. Vážení potvrdí
v přihláškách zaslaných národními svazy/týmy osoby pověřené OVŠ.
Pokud soutěžící nemá požadovanou váhu během prvního testového měření, může
změnit svou kategorii do neobsazeného místa v kategorii pro svou zemi.
Při kontinentálních a světových šampionátech není povolena účast cizinců v národních
týmech pokud v dané zemi nežijí (musí být poskytnut důkaz). Během vážení musí
soutěžící poskytnout svůj danový certifikát, ITF pas, cestovní pas nebo národní občanský
průkaz, identifikační karty soutěže a deklaraci podepsanou vedoucím delegace (pro
všechny soutěžící).
Pro vážení musí být použity váhy podle mezinárodních standardů.
Pouze soutěžící, kteří splnili předepsanou váhu, mohou soutěžit v disciplíně „individuální
sparring“.
Hlavní kouč nebo vhodný zástupce každé účastnící se země musí být přítomen při
losování.
Vážení se provádí v čase daném v propozicích v řádně uzavřené místnosti, zvlášť pro
muže a ženy, a bude kontrolováno funkcionáři jmenovanými Soutěžním výborem.
Losování
Los by měl zajistit, aby soutěžící, kteří se na minulém šampionátu umístili na 1., 2. a 3.
místě, nesoutěžili v prvních kolech proti sobě. Závodník, který se umístil na 1. místě bude
umístěn v pavouku nejvýše. Závodník z 2. místa bude umístěn v pavouku nejníže.
Soutěžící z 3. míst budou umístění uprostřed pavouka – jeden do horní poloviny a druhý
do spodní.
Osoby pověřené Soutěžním výborem ITF a OVŠ a dva zástupci z každé účastnící se
země se účastní losování. Losování musí být provedeno veřejně.
Pokud je závodníků či týmů 2 a méně, losování není nutné.
Los je pouze pro závodníky uvedené v přihláškách zaslaných jeho/jejím národním
svazem nebo týmem.
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33.5.

Los pro technické sestavy
33.5.1.
Rozdělení v individuální soutěži je dle pohlaví a technického stupně závodníka
33.5.2.
Rozdělení v týmové soutěži je dle pohlaví závodníka.
33.6.
Los pro sportovní boj
33.6.1.
Rozdělení v individuální soutěži je dle pohlaví a váhy závodníka
33.6.2.
Rozdělení v týmové soutěži je dle pohlaví závodníka.
33.7.
Los pro sebeobranu
33.7.1.
Rozdělení pro sebeobranu je dle pohlaví hrdiny/hrdinky.
33.8.
Rozdělení na individuální a týmové soutěže je dle pohlaví.

Sekce 9 – Delegáti a koučové
Odstavec 34
34.1.
34.2.
Odstavec 35

Delegáti
Delegát/-ka zastupující svou zemi musí být schválen Národní federací
Delegát/-ka registruje závodníky k soutěži, vyřizuje dokumenty a spolupracuje s
pověřenými zástupci v průběhu soutěže
Koučové

Všichni koučové by měli znát a přísně dodržovat soutěžní a rozhodcovská pravidla ITF. Všichni koučové
jsou zodpovědní za to, že se jejich soutěžící budou chovat zdvořile a v souladu se soutěžními pravidly
ITF.
35.1.

Pravidla pro kouče
35.1.1.
Koučové se musí bezpodmínečně řídit pokyny nebo rozhodnutími rozhodčího
pokud neodporují soutěžním a rozhodcovským pravidlům ITF.
35.1.2.
Koučové musí umět mluvit oficiálním jazykem – angličtinou a používat jak
anglickou, tak korejskou terminologii.
35.1.3.
Kouč musí mít během soutěže sportovní oděv a obuv. Oděv by měl mít znaky
týmu. Trička se mohou nosit v závislosti na požadavcích, nicméně, krátké kalhoty
nejsou povoleny. Kouč smí mít pro soutěžícího ručník a láhev vody.
35.1.4.
Během sportovního boje, technických sestav a sebeobrany musí být kouč
alespoň 1 metr od ringu. Během speciálních technik a silového přerážení musí
být kouč alespoň 1 metr od stroje (stojanu), na kterém provádí soutěžící
techniku.
35.1.5.
Během soutěže se nesmí kouč chovat způsobem, který by rušil soutěž.
35.1.5.1.
Během soutěže může kouč instruovat soutěžícího gesty nebo verbálně,
ale klidným a kontrolovaným způsobem.
35.1.5.2.
Kouč nesmí vstoupit do ringu bez souhlasu středového rozhodčího.
35.1.5.3.
Během soutěže musí kouč sedět. Pro předání instrukcí soutěžícímu
nesmí kouč vstát ze židle.
35.1.5.4.
V zásadě by se koučové neměli v průběhu soutěže měnit. Pokud tomu
tak chtějí specifické okolnosti a středový rozhodčí souhlasí, jakákoliv
změna kouče musí být provedena během přestávky v soutěži.
35.1.6.
Při předávání instrukcí v průběhu soutěže jedná kouč klidným a vyrovnaným
způsobem a neměl by žvýkat žvýkačku.
35.1.7.
Během soutěže nesmí být kouč pod vlivem drog nebo alkoholu.
35.1.8.
Soutěžícím nebude dovoleno soutěžit bez kouče. Ve zvláštních případech může
soutěžící nominovat náhradního kouče. V takovém případě musí mít náhradní
kouč na sobě oděv a obuv dle pravidel.
35.1.9.
Při práci v prostoru ringu nesmí kouč používat žádný druh bezdrátového
komunikačního prostředku.
35.1.10.
Kouč musí zajistit, aby jeho nebo její soutěžící dodržovali vznešeného ducha
Taekwon-do a řádně se chovali jak při soutěži, tak ve veřejných prostorách
stadionu.
35.1.11.
Kouč nese odpovědnost za jakékoliv porušení pravidel nebo špatné chování ze
strany svých soutěžících.
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35.2.

Disciplinární řízení
Kouč bude předmětem disciplinárního řízení v následujících situacích
35.2.1.
Napomenutí
35.2.1.1.
Pokud nebude mít na sobě oděv nebo obuv podle pravidel.
35.2.1.2.
Čas na převlečení se do oděvu a obuvi podle pravidel je 1 minuta.
35.2.1.3.
Pokud bude rušit při soutěži.
35.2.1.4.
Pokud nebude jednat klidným a vyrovnaným způsobem.
35.2.1.5.
Pokud bude žvýkat žvýkačku při koučování během zápasu.
35.2.1.6.
Pokud jakýkoliv z jeho nebo jejích soutěžících nebudou stát při hraní
národních hymen u předávacího ceremoniálu.
35.2.1.7.
Pokud jakýkoliv z jeho nebo jejích soutěžících budou nosit v hale dobok
bez pásku.
35.2.1.8.
Pokud se jakýkoliv z jeho nebo jejích soutěžících bude převlékat na
veřejnosti. Soutěžící musí v hale použít označené převlékárny.
35.2.1.9.
Pokud bude v doboku pít alkoholické nápoje nebo kouřit.
35.2.2.
Diskvalifikace
35.2.2.1.
Pokud jakýkoliv soutěžící v jeho nebo jejím týmu bude při sledování
zápasu zesměšňovat nebo urážet protivníka.
35.2.2.2.
Pokud jakýkoliv soutěžící v jeho nebo jejím týmu bude při sledování
zápasu vytvářet nepříjemnou atmosféru použitím nástrojů jako houkačky
nebo trubky.
35.2.2.3.
Pokud dostane 3 nebo více napomínání.
35.2.3.
Pozastavení práv a zrušení kvalifikací
35.2.3.1.
Pokud vstoupí do haly pod vlivem drog nebo alkoholu.
35.2.3.2.
Pokud se kouč nebude řídit pokyny a rozhodnutími rozhodčího nebo
pokud bude kouč používat urážlivý jazyk nebo se bude chovat urážlivým
nebo agresivním způsobem a zpochybňovat oficiální výsledek zápasu.
35.2.3.3.
Při zisku 3 a více diskvalifikací
Diskvalifikovanému kouči bude okamžitě odebrána soutěžní identifikační
karta a nebude mu nebo jí povoleno pracovat v prostoru haly dokud jeho
nebo její kvalifikace nebude obnovena.
Kouč může být dokonce zcela zbaven svých kvalifikací coby kouče na
základě rozhodnutí Rozhodčího výboru šampionátu a Statutárního a
etického výboru ITF.
Rozhodčí výbor šampionátu a Statutární a etický výbor ITF si vyhrazují
právo potrestat takového kouče časově omezenou diskvalifikací podle
závažnosti přestupků. Diskvalifikace může být uložena na období právě
probíhající soutěže, na období od 2 do 3 let anebo na dlouhodobé
období na neurčito, a to ze všech soutěží.

Sekce 10 – Soutěž
Odstavec 36
36.1.
36.2.
36.3.

Disciplíny a jejich posloupnost
Pořadí disciplín pro juniorské šampionáty bude ustanoveno Soutěžním výborem.
Pořadí disciplín pro seniorské šampionáty bude ustanoveno Soutěžním výborem.
Pořadí disciplín pro veteránské šampionáty bude ustanoveno Soutěžním výborem.
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Odstavec 37
37.1.

Divize
Pro juniorské šampionáty:
37.1.1.
Jednotlivci (muži/ženy)
● Technické sestavy: I., II. a III. dan
● Sportovní boj: 7 váhových kategorií
Kategorie:
14 - 15 let
16 – 17 let
37.1.2.

● Speciální techniky: (otevřené)
Družstva (muži/ženy)
● Technické sestavy
●

Sportovní boj
Kategorie:
14 - 15 let
16 – 17 let

37.2.

Sebeobrana

●

Speciální techniky

Pro seniorské šampionáty:
37.2.1.
Jednotlivci (muži /ženy)
● Technické sestavy: I., II., III., IV., V. a VI. dan

37.2.2.

37.3.

●

●

Sportovní boj: 8 váhových kategorií

●

Speciální techniky: (otevřené)

● Silové přerážení: (otevřené)
Družstva (muži/ženy)
● Technické sestavy
●

Sportovní boj

●

Sebeobrana

●

Speciální techniky

●

Silové přerážení

Pro veteránské šampionáty:
37.3.1.
Jednotlivci (muži i ženy)
Třídy:
Stříbrná (40-49 let)
Zlatá
(50-59 let)
● Technické sestavy: I., II., III., IV., V. a VI. dan
● Sportovní boj: 5 váhových kategorií (Stříbrná třída)
●

3 váhové kategorie (Zlatá třída)

● Silové přerážení (otevřené) (pouze stříbrná třída)
37.3.2.
Družstva (muži/ženy)
Soutěžit může pouze jedno družstvo za každou zemi.
● Technické sestavy
● Sportovní boj
●

Silové přerážení (pouze stříbrná třída)
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Odstavec 38 Zásady účasti na šampionátech
38.1.

Jednotlivci:
38.1.1.
Pro juniorská a seniorská mistrovství je počet soutěžících omezen na dva (2) za
zemi pouze ve sportovním boji a technických sestavách.
38.1.2.
Pro veteránská mistrovství je počet soutěžících pro sportovní boj (podle
váhových kategorií pro Stříbrnou a Zlatou třídu) a technické sestavy (podle
technického stupně pro všechny třídy) omezen na 3 za zemi.
38.1.3.
Soutěžící, kteří se účastní soutěže jednotlivců mohou nastoupit rovněž v soutěži
týmů.
38.2.
Týmy:
Soutěžící, který se účastní soutěže týmů, se může také zúčastnit soutěže jednotlivců.
38.2.1.
Juniorské a seniorské týmy jsou tvořeny 5 soutěžícími a 1 náhradníkem mužem,
respektive ženou.
38.2.1.1.
Každá národní federace může zaregistrovat až dvanáct (12) juniorů. Šest
musí být mezi 14 – 15 lety věku a šest mezi 16 – 17 lety věku pro účast
ve sportovním boji. Jakákoli kombinace z těchto dvanácti může soutěžit
v technických sestavách a speciálních technikách.
38.2.1.2.
Každá národní federace může zaregistrovat jakýchkoliv šest (6) ze svých
seniorských soutěžících pro každou z týmových soutěží.
38.2.1.3.
Veteránský tým bude sestávat ze třech mužských a ženských
soutěžících a jednoho náhradníka.
38.2.1.4.
K soutěži může nastoupit pouze 1 tým za zemi a tento tým se účastní
soutěže v technických sestavách, sportovním boji, speciálních
technikách a silovém přerážení kromě sebeobrany.
Odstavec 39
39.1.
39.2.
39.3.

Odstavec 40

40.1.

40.2.
40.3.
Odstavec 41

Vyhlašování
Pro každý zápas bude vyhlášeno jméno, startovní číslo a země daného soutěžícího.
Soutěžící se musí hlásit porotě příslušného ringu společně se svojí identifikační kartou.
Pokud se soutěžící neohlásí porotě do půlminuty od ohlášení, bude provedeno 3. a
poslední vyhlášení po 30 vteřinách. Jestliže se soutěžící neohlásí porotě ani po 3.
vyhlášení může být diskvalifikován.
Kontrola vybavení

V určených místech pro kontrolu vybavení zkontroluje rozhodčí pro modrého soutěžícího
a rozhodčí pro červeného soutěžícího, že dobok, vybavení atd. jsou oficiálně
schváleného typu a bez poškození. Soutěžícím není povoleno opustit toto místo poté, co
absolvovali kontrolu.
Jestliže je jakákoliv část shledána vadnou či nevyhovující, musí být vyměněna. Soutěžící
má na provedení výměny 2 minuty.
Pokud není výměna provedena do 2 minut, může být soutěžící diskvalifikován.
Zdvořilost

Soutěžící musí před začátkem a po skončení zápasu pozdravit sbor rozhodčích, středového rozhodčího a
rovněž sebe navzájem povelem „TAEKWON“.
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Sekce 11 – Oficiální terminologie
CHA RYOT

POZOR

KYONG YAE

POZDRAV

JA YU MATSOGI

SPORTOVNÍ BOJ

JUN BI
SHI JAK

PŘIPRAVIT
ZAČNETE

HE CHYO

OD SEBE

GESOK

POKRAČUJTE

GU MAN

KONEC

JU UI

NAPOMÍNÁNÍ

GAM JOM
SIL KYOK

MÍNUS BOD
DISKVALIFIKACE

HONG

ČERVENÝ

CHONG

MODRÝ

ILHE JON

1. KOLO

YI HE JON

2. KOLO

SAM HE JON
YON JANG JON

3. KOLO
PRODLOUŽENÍ

DUK JOM JON

NA PRVNÍ BOD

SUNG

VÍTĚZ

JI JONG TUL
SON TAEK TUL
HO SIN KYONG GI

POVINNÝ TUL
VOLITELNÝ TUL
SEBEOBRANA

TUK GI

SPECIÁLNÍ TECHNIKY

WI RYOK

SILOVÉ PŘERÁŽENÍ

GAE IN JON

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ

DAN CHE JON

SOUTĚŽ TÝMŮ

BEKIM

LOSOVÁNÍ

Sekce 12 – Ceny
Odstavec 42
42.1.

Ceny pro juniorské šampionáty
Individuální soutěž
42.1.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 3 zlaté – 3 stříbrné – 6 bronzových
42.1.2.
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 6 bronzových
42.1.3.
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 14- 15 let 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 16 – 17 let 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových
42.1.4.
42.1.5.
42.1.6.
42.1.7.
42.1.8.

42.2.

SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 14 – 15 let 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 16 – 17 let 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (muži) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (ženy) 1 pohár

Týmová soutěž
42.2.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
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42.2.2.

SPORTOVNÍ BOJ (muži) 14 – 15 let 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 16 – 17 let 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 14 – 15 let 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 16 – 17 let 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových

42.2.3.

SEBEOBRANA (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové
SEBEOBRANA (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 3 bronzové
42.2.4.
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (muži) 6 zlatých- 6 stříbrných- 6 bronzových
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (ženy) 6 zlatých - 6 stříbrných- 6 bronzových
42.2.5.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (ženy) 1 pohár
42.3.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár
Odstavec 43
43.1.

Ceny pro seniorské šampionáty
Individuální soutěž
43.1.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
43.1.2.
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 8 zlatých – 8 stříbrných – 16 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 8 zlatých – 8 stříbrných – 16 bronzových
43.1.3.
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
43.1.4.
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
43.1.5.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (muži) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (ženy) 1 pohár

43.2.

Týmová soutěž
43.2.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
43.2.2.
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzovÝCH
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových
43.2.3.
SEBEOBRANA (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové
SEBEOBRANA (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 3 bronzové
43.2.4.
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 6 bronzových
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (ženy) 6 zlatých –6 stříbrných – 6 bronzových
43.2.5.
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (muži) 6 zlatých - 6 stříbrných - 6 bronzových
SPECIÁLNÍ TECHNIKY (ženy) 6 zlatých - 6 stříbrných - 6 bronzových
43.2.6.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár
43.2.7.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (ženy) 1 pohár
43.3.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár
Odstavec 44
44.1.

Ceny pro veteránské šampionáty
Individuální soutěž
44.1.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 12 zlatých – 12 stříbrných – 24 bronzových
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 12 zlatých – 12 stříbrných – 24 bronzových
44.1.2.
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 8 zlatých – 8 stříbrných – 16 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 8 zlatých – 8 stříbrných – 16 bronzových
44.1.3.
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová
44.1.4.
CENA ZA NEJLEPŠÍ TECHNIKU (muži) 2 poháry
CENA ZA NEJLEPŠÍ TECHNIKU (ženy) 2 poháry
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44.2.

Týmová soutěž
44.2.1.
TECHNICKÉ SESTAVY (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových
TECHNICKÉ SESTAVY (ženy) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových
44.2.2.
SPORTOVNÍ BOJ (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových
SPORTOVNÍ BOJ (ženy) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových
44.2.3.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (ženy) 1 pohár
44.3.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár
Odstavec 45

Ocenění pro nejlepší techniku, Ocenění pro nejlepší tým šampionátu a Čestná cena

Medaile získané z kategorií, kde je 3 a méně soutěžících či týmů se nebudou započítávat do hodnocení
Nejúspěšnější země a Nejúspěšnější tým.
45.1.

Cena za nejlepší techniku
45.1.1.
Cena bude udělena soutěžícímu, který získá nejvyšší počet zlatých medailí v
individuální soutěži.
45.1.2.
V případě stejného počtu zlatých medailí je rozhodující počet stříbrných a
bronzových.
45.1.3.
Pokud je stejný počet zlatých, stříbrných a bronzových medailí, budou sečteny
zlaté, stříbrné a bronzové medaile za technické sestavy, sportovní boj,
sebeobranu, speciální techniky a silové přerážení.

45.2.

Nejúspěšnější tým
Medaile získané týmem v každé disciplíně jsou do celkového hodnocení počítají jako
jedna zlatá. Cena je udělena podle stejného principu jako Cena za nejlepší techniku
Cena cti
Poháry jsou uděleny nejstaršímu muži a ženě účastnící se Veteránského šampionátu

45.3.
Odstavec 46
46.1.
46.2.
46.3.

Cena pro nejlepší zemi šampionátu
Cena bude udělena zemi, která získá nejvyšší počet zlatých medailí v individuální a
týmové soutěži (medaile získané v soutěži týmu jsou započítávány pouze jako jedna).
V případě shodného počtu zlatých medailí, jsou rozhodující stříbrné a poté bronzové
medaile.
Pokud je stejný počet zlatých, stříbrných a bronzových medailí, budou sečteny zlaté
medaile za technické sestavy, sportovní boj, sebeobranu, speciální techniky a silové
přerážení. Při stejném počtu se pak sečtou stříbrné a bronzové medaile.

Sekce 13 – Technické sestavy
Odstavec 47

Systém soutěže

Je použit pyramidový eliminační systém.
Odstavec 48
48.1.

Systém bodování
Individuální soutěž
48.1.1.
Hodnocený obsah:
Technický obsah, síla, rychlost, rytmus, rovnováha a kontrola dechu
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48.1.2.

48.2.

10 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů

Týmová soutěž
48.2.1.
Hodnocený obsah:
● Týmová práce a choreografie
● Technický obsah
● Síla
● Rovnováha
● Kontrola dechu
● Rytmus
48.2.2.

Odstavec 49

Kritéria hodnocení
● Technický obsah
● Síla
● Rovnováha
● Kontrola dechu
● Rytmus

Kritéria hodnocení
● Týmová práce a choreografie
● Technický obsah
● Síla
● Rovnováha
● Kontrola dechu
● Rytmus

10 bodů
10 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů
6 bodů

Individuální soutěž

Soutěžící předvedou volitelnou technickou sestavu jeden po druhém a povinnou sestavu společně.
49.1.

Soutěžící předvedou jednu volitelnou sestavu dle svého technického stupně (jak je
uvedeno níže) a jednu povinnou sestavu (mimo volitelné sestavy), kterou vylosuje porota.
49.1.1.

I. Dan
Volitelná: od Kwang-Gae do Ge-Baek
Povinná: od Chon-Ji do Ge-Baek

49.1.2.

II. Dan
Volitelná: od Eui-Am do Juche
Povinná: od Chon-Ji do Juche

49.1.3.

III. Dan
Volitelná: od Sam-Il do Choi-Yong
Povinná: od Chon-Ji do Choi-Yong

49.1.4.

IV. Dan
Volitelná: od Yon-Gae do Moon-Moo
Povinná: od Chon-Ji do Moon-Moo

49.1.5.

V. dan
Volitelná: od So-San do Se-Jong
Povinná: od Chon-Ji do Se-Jong

49.1.6.

VI. dan
Volitelná: Tong-Il
Povinná: od Chon-Ji do Se-Jong
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49.2.

Odstavec 50
50.1.

Rozhodnutí o vítězi:
Předseda poroty určí vítěze dle signalizace vlaječkami 5-ti sudích
49.2.1.
Pokud 3 a více sudích rozhodlo o vítězství jednoho soutěžícího, stává se tento
vítězem.
49.2.2.
Pokud 2 sudí rozhodli o vítězství prvního soutěžícího, 1 sudí rozhodl o vítězství
druhého soutěžícího a 2 sudí hodnotí remízou, stává se vítězem první soutěžící.
49.2.3.
Pokud 3 a více sudích hodnotí zápas remízou, je výsledek zápasu remíza.
49.2.4.
Pokud 2 sudí rozhodli o vítězství prvního soutěžícího, 2 sudí pro druhého
soutěžícího a 1 sudí hodnotí utkání remízou, je výsledek zápasu remíza.
49.2.5.
Pokud je výsledek zápasu remíza, předseda poroty vybere další povinnou
sestavu. Toto se opakuje, dokud není rozhodnuto o vítězi.
Týmová soutěž
Týmy soutěží v jedné volitelné a v jedné povinné sestavě, kterou vybere předseda poroty
(stejná sestava pro dva soupeřící týmy, ale s výjimkou volitelné sestavy).

Soutěž v týmových sestavách, na rozdíl od individuálních soutěží, je týmová prezentace,
při které 5 soutěžících v týmu vstupuje do ringu a demonstruje svou spolupráci. Tudíž by
technické pohyby měly být vykonávány kolektivně ve shodě s choreografií. Nicméně,
technické aspekty včetně zrychlených a zpomalených pohybů, navazujících a spojených
pohybů by měly být provedeny podle Encyklopedie. Bodování nezačne dříve, než bude
vydán příkaz „Shi Jak“. Pro nástup týmu do startovních pozic bude povoleno maximálně
deset (10) vteřin.
50.2.
Volitelné a povinné sestavy v týmové soutěži juniorů, seniorů a veteránů
U volitelných sestav v týmových soutěžích by měly sestavy odpovídat držiteli nejnižšího
danu mezi členy týmu.
50.2.1.
Pro juniory
Volitelná – od Kwan-Gae do výše nejnižšího držitele danu v týmu
Povinná – Chon-Ji po Ge-Baek
50.2.2.
Pro seniory
Volitelná – od Kwan-Gae do výše nejnižšího držitele danu v týmu
Povinná – od Chon-Ji do Ge-Baek
50.2.3.
Pro veterány
Volitelná – od Kwan-Gae do výše nejnižšího držitele danu v týmu
Povinná – od Chon-Ji do Ge-Baek
50.3.
Týmy se v prezentaci sestav vzájemně střídají. Každý tým předvede stejnou povinnou
sestavu.
50.4.
Rozhodnutí o vítězi zápasu je stejné jako v individuální soutěži.

Odstavec 51

Sbor rozhodčích

●

1 předseda poroty

●

2 členové poroty

●

5 sudích

●

1 zapisovatel
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Sekce 14 – Sportovní boj
Odstavec 52

Systém soutěže

V předkolech budou soutěžící rozděleni do skupin po třech, maximálně čtyřech. Budou soutěžit každý
s každým, a soutěžící, kteří získají více bodů, postoupí do pyramidového systému.

Odstavec 53
53.1.
53.2.
Odstavec 54
54.1.
54.2.
54.3.

Odstavec 55

Povolené techniky rukou a kopy
Techniky rukou – techniky rukou využívající „Ap jumok“, „Dung jumok“ a „Yop jumok“.
Části nohy – „Ap kumchi“, „Bal Dung“, „Balkal“, „Bal duitchuk“, „Balbadak“.
Oblasti zásahu
Obličej a krk zepředu a strany (s výjimkou zadní strany, zátylku a krku)
Přední část trupu od linie vedené z podpaží vertikálně dolů k pasu na obou stranách (s
výjimkou zad).
Pokud je paže od lokte po prsty v kontaktu s tělem, pak je považována za součást těla,
na kterou může soupeř získávat body.

Kritéria bodování

Všechny útoky musí být v bodě zásahu kontrolované.

55.1.

55.2.

55.3.

Jeden (1) bod je udělen za:
● Útok rukou na střední nebo horní pásmo
● Útok nohou na střední pásmo
●

Dokonalý blok

●

Útok rukou na střední pásmo s oběma nohama ve vzduchu

Dva (2) body jsou uděleny za:
● Útok nohou na horní pásmo
●

Útok rukou na horní pásmo s oběma nohama ve vzduchu

●

Útok nohou ve výskoku na střední pásmo

3 body jsou uděleny za:
● Kop ve výskoku na horní pásmo
●

Kop ve výskoku s otočkou (180°) na střední pásmo

●

Útok rukou ve výskoku s otočkou (180°) na horní pásmo

55.4.

4 body jsou uděleny za:
● Kop ve výskoku s otočkou (180°) na horní pásmo

55.5.

5 bodů je uděleno za:
● Kop ve výskoku s otočkou (o 360° nebo více) na horní pásmo

●

Kop ve výskoku s otočkou (o 360° nebo více) na střední pásmo

*Při provedení 2 nebo 3 technik rukou či nohou ve výskoku, splňujících kritéria pro udělení bodu, jsou
body uděleny za každou techniku.
55.6.

Pokud si středový rozhodčí myslí, že byla nabodována čtyř- nebo pěti-bodová technika,
zastaví zápas pokynem „Hecho“. Zvednutou rukou naznačí 4- nebo 5-bodovou techniku.
Jeho nebo její druhá ruka bude ukazovat na daného soutěžícího. Jestliže rohoví rozhodčí
souhlasí, mohou body udělit.
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Odstavec 56
56.1.

Porušení pravidel
Napomínání
56.1.1.
Za následující provinění:
● Útok na nepovolené místo zásahu
●

Opuštění zápasiště (oběma chodidly)

●

Dotek podlahy jinou částí těla než chodidly

●

Držení či chycení

●

Vytlačování rukama nebo tělem

●

Předstírání zranění

●

Úmyslné vyhýbání se boji

●

Více než 2 po sobě jdoucí údery rukou do obličeje nebo jakékoliv části
těla

●

Opakované zvedání ruky na znamení získání bodu

●

Otáčení se zády k soupeři za účelem vyhýbání se boji

●

Zbytečné mluvení při zápase

●

Nerespektování povelů středového rozhodčího

56.1.2.
Za každé 3 napomenutí bude sražen jeden (1) bod.
56.1.3.
Srážka 3 nebo více bodů nebude mít za následek diskvalifikaci.
56.2.
Srážka bodů za závažná porušení pravidel (Žlutá karta)
56.2.1.
Za následující provinění je udělena žlutá karta:
● Napadení soupeře
● Kousání
●
●

Útok na upadlého soupeře nebo nepřipraveného soupeře po zastavení
zápasu středovým rozhodčím
Nekontrolovaný kontakt

●

Útok hlavou, loktem nebo kolenem

●

Úmyslné strhávání na zem a podrážení nohou

●

Úmyslné vybíhání z ringu

56.2.2.
56.2.3.

Středový rozhodčí uděluje žluté karty (mínus body) ukázáním žluté karty
Ze skóre soutěžícího se srazí 2 body pokud neprovede alespoň jeden kop ve
výskoku s otočkou (180° nebo více) v každém kole soutěže. Za takové kopy
s nárokem na zisk bodů budou uznány pouze kopy ve výskoku s otočkou (180°a
více), které budou provedeny jako součást útoku, obrany anebo při kontaktu se
soupeřem. Kopy ve výskoku provedené naslepo nebudou uznány.
56.2.4.
Srážka 2 bodů za neprovedení jednoho nebo více kopů ve výskoku se
nevztahuje na veteránské soutěže.
56.3.
Diskvalifikace (Červené karty)
56.3.1.
Za následující provinění:
● Nevhodné chování vůči rozhodčím
●

Ignorování povelů středového rozhodčího

●

Za zranění způsobené soupeři silným kontaktem, v jehož důsledku
nemůže dále v zápase pokračovat
Při podezření, že je soutěžící pod vlivem alkoholu nebo drog.

●
56.3.2.

● 3 bodové srážky (Žlutá karta) v zápase.
Středový rozhodčí indikuje diskvalifikaci soutěžícího zdvižením červené karty.
Předseda poroty soutěžícího diskvalifikuje.
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Odstavec 57 Individuální soutěž
57.1.

Váhové kategorie
57.1.1.
Pro juniorské šampionáty
Do jedné váhové kategorie mohou za každou zemi nastoupit 2 soutěžící.
57.1.1.1.
Junioři muži 14 - 15 let
45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, -70kg, +70 kg
57.1.1.2.
Junioři muži 16 - 17 let
45kg, -51kg, -57kg, -63kg, -69kg, -75kg, +75kg
57.1.1.3.
Juniorky ženy 14 - 15 let
40kg, -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, +65kg
57.1.1.4.
Juniorky ženy 16 – 17 let
40kg, -46kg, -52kg, -58kg, -64kg, -70kg, +70kg
57.1.2.
Pro seniorské šampionáty
Do jedné váhové kategorie mohou za každou zemi nastoupit 2 soutěžící.
57.1.2.1.
Senioři muži
52 kg, -58kg, -64kg, -71kg, -78kg, -85kg, -92kg, +92kg
57.1.2.2.
Seniorky ženy
47kg, -52kg, -57kg, -62kg, -67kg, -72kg, -77kg, +77kg
57.1.3.
Pro veteránské šampionáty
Ve stříbrné (40 – 49 let) a zlaté (50 – 59 let) třídě mohou za každou zemi
nastoupit až 3 soutěžící do individuálního sportovního boje podle váhových
kategorií.
57.1.3.1.
Muži
Stříbrná třída
○ 64 kg
○ 73 kg
○ 80 kg
○ 90 kg
○ +90kg
Zlatá třída
○ 66kg
○ 80kg
○ +80kg
57.1.3.2.

Ženy
Stříbrná třída
○ 54kg
○ 61kg
○ 68kg
○ 75kg
○ +75kg
Zlatá třída
○ 60kg
○ 75kg
○ +75kg

57.2.

Trvání zápasu
57.2.1.
Pro juniory a seniory, jak muže, tak ženy, je délka zápasu 2 kola po 2 minutách
čistého (netto) času zápasu.
57.2.2.
Pro veterány, eliminace i finálový zápas bude trvat 2 kola po 1,5 minutách.
57.2.3.
Přestávka mezi koly trvá 1 minutu.
57.3.
Rozhodnutí o vítězi
Předseda poroty rozhodne o vítězi na základě rozhodnutí rozhodčích.
57.3.1.
Pokud tři a více rozhodčích rozhodnou o vítězství pro jednoho soutěžícího, stává
se tento vítězem.
57.3.2.
Pokud dva rozhodčí rozhodnou o vítězství prvního soutěžícího, jeden rozhodčí
rozhodne pro druhého a další hodnotí remízou, stává se vítězem první soutěžící.
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57.3.3.
57.3.4.
57.3.5.
57.3.6.
57.3.7.

Odstavec 58

Pokud dva rozhodčí rozhodnou o vítězství prvního soutěžícího a dva rozhodčí
hodnotí remízou, soutěžící se dvěma vítězstvími se stává vítězem.
Pokud tři nebo více rozhodčích hodnotí remízou, jedná se o remízu.
Pokud dva rozhodčí rozhodnou o vítězství prvního soutěžícího a dva rozhodčí o
vítězství druhého soutěžícího, jedná se o remízu.
Pokud jeden rozhodčí rozhodne o vítězství prvního soutěžícího, dva rozhodčí
hodnotí remízou a jeden rozhodne o vítězství druhé soutěžícího, jedná se o
remízu.
Pokud je výsledkem utkání remíza, bude následovat prodloužení o 1 minutu.
Pokud prodloužení skončí další remízou, pokračuje utkání na Rozdíl bodu.
Soutěžící, který první dosáhne bodu, se stává vítězem bez ohledu na trvání
utkání, a soutěžící, který dostane tři napomenutí nebo jednu žlutou kartu bez
zisku bodů se stává poraženým.

Týmová soutěž

58.1.
58.2.

Tým je vytvořen bez ohledu na technický stupeň a hmotnost závodníků.
Los, formou hození mincí rozhodne, který z týmů nasazuje do utkání svého závodníka
první. Dále se týmy pravidelně střídají.
58.3.
Délka utkání
58.3.1.
Zápasy juniorů a seniorů budou trvat 1 kolo po dvou minutách.
58.3.2.
Zápasy veteránů budou trvat 1 kolo po 1,5 minutě.
58.4.
Rozhodnutí o vítězi
58.4.1.
V týmových zápasech to bude stejné jako v individuálních zápasech (s výjimkou
remízy).
58.4.2.
Za vítězství v utkání si tým připíše 2 body, za remízu 1 bod. Tým, který první
dosáhne 6 a více bodů se stává vítězem aniž se dokončí zbývající zápasy.
58.4.3.
Pokud je po skončení 5-ti utkání nerozhodný výsledek, každý kouč vybere
závodníka pro nastavení (2min, resp.1,5min). Tým, který vyhraje toto utkání, se
stává celkovým vítězem.
58.4.4.
V případě, že i nastavení skončí nerozhodným výsledkem, následuje prodloužení
a utkání na Rozdíl bodu, stejně jako v individuální soutěži.
58.4.5.
Pokud jednomu týmu schází v čase soutěže jeden soutěžící, tým protivníka
automaticky získává dva body. Pokud týmu schází dva soutěžící, tým protivníka
získává 4 body. Pokud chybí každému týmu jeden závodník, tým protivníka
získává 1 bod.

Odstavec 59

Zranění

59.1.

Je-li závodník zraněn během utkání, musí středový rozhodčí zastavit zápas a zavolat
lékaře. Po dokončení ošetření musí lékař informovat středového rozhodčího zda
závodník může pokračovat v utkání. Rozhodnutí lékaře je konečné.
59.2.
Rozhodnutí o vítězi v případě, že zápas nemůže pokračovat kvůli zranění
59.2.1.
Pokud bude rozhodnuto, že jeden soutěžící způsobil druhému zranění, pak
zraněný soutěžící bude vyhlášen vítězem. Zraněný soutěžící nepokračuje do
dalšího kola dané disciplíny.
59.2.2.
Pokud bude rozhodnuto, že zraněný soutěžící si zranění způsobil sám, pak bude
vítězem vyhlášen protivník zraněného soutěžícího.
59.2.3.
Zraní-li se oba soutěžící ve stejnou dobu a nemohou pokračovat v utkání,
vítězem se stane závodník s vyšším počtem bodů získaných do doby přerušení
utkání. Pokud je součet bodů stejný, rozhodne o vítězi předseda poroty na
základě konzultace se sborem rozhodčích příslušného zápasiště o počtu
napomenutí a Žlutých karet. Zraněný soutěžící nepokračuje do dalšího kola dané
disciplíny.
59.2.4.
Dokud není rozhodnuto o zranění, není možné v utkání pokračovat.
59.2.5.
Závodník, který neakceptuje rozhodnutí lékaře bude diskvalifikován.
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Sbor rozhodčích

●

1 předseda poroty

●

1-2 členové poroty

●

1 středový rozhodčí

●

4 rohoví rozhodčí

●

1 časoměřič

●

1 zapisovatel

Sekce 15 – Speciální techniky
Minimální výšky a délky pro speciální techniky budou dle specifikací v Odstavci 61.
Odstavec 61

Kategorie a minimální výšky

61.1. Minimální výšky pro juniory
Junioři

Muži

Ženy

Twimyo nopi chagi
Twimyo dollyo chagi
Twimyo bandae dollyo chagi
Twimyo dolimyo chagi
Twimyo nomo chagi

2,7m
2,4m
2,3m
2,3m
2,5mx70cm

2,2m
2,1m
2,0m
2,0m
1,5mx70cm

Senioři

Muži

Ženy

Twimyo nopi chagi
Twimyo dollyo chagi
Twimyo bandae dollyo chagi
Twimyo dolimyo chagi
Twimyo nomo chagi

2,8m
2,5m
2,4m
2,4m
2,5mx70cm

2,3m
2,2m
2,1m
2,1m
1,5mx70cm

61.2. Minimální výšky pro seniory

Odstavec 62
62.1.
62.2.

Podmínky
Každý soutěžící provede kvalifikační techniku. Po úspěšném výkonu (zisk tří bodů) může
soutěžící pokračovat s ostatními technikami.
Při provádění Twimyo nopi chagi a Twimyo dollyo chagi, by se soutěžící měli rozběhnout,
odrazit se kopající nohou, přitáhnout druhou nohu k hrudi a přerazit cíl odrazovou nohou
za současného uvolnění druhé nohy (nůžky).

Odstavec 63 Desky
63.1.
63.2.
63.3.

Rozměry: 30x30
Používají se standardní stojany s plastovými deskami nebo pádly schválené ITF.
Pro „Twimyo nomo chagi“ se používá standardní stojan schválený ITF.
63.3.1.
Páska musí být z neprůhledného materiálu, papíru nebo plastu, výška je 70 cm.
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63.3.2.
Odstavec 64
64.1.

64.2.
64.3.
64.4.
64.5.

Odstavec 65

Používá se plastová opakovaně použitelná deska o rozměrech 30x30 schválená
ITF.

Kritéria bodování
Každý pokus bude hodnotit pět rozhodčích. Každý rozhodčí bude držet červenou a
modrou vlajku. Po každém pokusu ukáží rozhodčí červenou vlajku za neplatný pokus,
modrou vlajku za platný pokus a pokud rozhodčí řádně pokus neuvidí a nebude tak moci
hodnotit, neukáže žádnou vlajku.
V případě remízy v hodnocení, např. dvě červené vlajky, dvě modré vlajky a žádná
vlajka, se jedná o rozdělené hodnocení a takový soutěžící získává poloviční počet bodů
započítaných za daný pokus.
Každá deska otočená o více než 90°je hodnocena třemi body, o méně než 90° pak
jedním bodem.
Zcela přeražená deska u Twimyo nomo chagi je hodnocena třemi body. Prasklá nebo
ohnutá deska pak jedním bodem.
Pokus je platný jen pokud soutěžící provede správnou techniku přípravného postoje,
udrží stabilitu a použije správnou úderovou plochu. Pokud se soutěžící při nomo chagi
dotkne překážky tak, že tato spadne, je hodnocen nulou.
Individuální soutěž

65.1.

Model soutěže
65.1.1.
Muži a ženy postupně soutěží v 5-ti technikách
65.1.2.
Každý soutěžící má k dispozici 1 pokus a 1 test pro naměření vzdálenosti (bez
dotyku desek). Soutěžící má na provedení pokusu 30 vteřin. (Přípravný postoj +
test + přípravný postoj + pokus + přípravný postoj).
65.2.
Rozhodnutí o vítězi
65.2.1.
Po dokončení všech 5-ti technik se sečtou všechna udělená hodnocení a body, a
o vítězi bude rozhodnuto podle nejvyššího počtu nasbíraných bodů.
65.2.2.
Bude pouze jeden vítěz na 1. místě, jeden vítěz na 2. místě a jeden vítěz na 3.
místě.
V případě, že bude více soutěžících se stejným hodnocením, předseda poroty
vylosuje techniku pro pokračování soutěže pro ty soutěžící, jichž se to týká,
přičemž výška se zvýší minimálně o 5 cm, dokud se nerozhodne o vítězi. Pokud
budou soutěžící stále v remíze, předseda poroty bude losovat další techniku
dokud se nerozhodne o vítězi.
Odstavec 66

Týmová soutěž

66.1.

Model soutěže
66.1.1.
Tým se skládá z 5 mužů či žen, přičemž jeden soutěžící z jednoho týmu může
nastoupit pouze k jedné technice.
66.1.2.
Model soutěže je pro všechny techniky shodný se soutěží jednotlivců.
66.1.3.
Každý tým provede jednu vybranou kvalifikační techniku. Po jejím úspěšném
splnění (získání 3 bodů) pokračují ostatní soutěžící s ostatními technikami.
66.2.
Systém bodového hodnocení je shodný se soutěží jednotlivců.
66.3.
Rozhodnutí o vítězi
66.3.1.
Po skončení pokusů celého týmů jsou započteny body za jednotlivé techniky. O
pořadí na 1., 2. a 3. místě se rozhoduje stejně jako v soutěži jednotlivců.
66.3.2.
V případě remízy se aplikuje stejná metoda jako v soutěži jednotlivců.
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Sbor rozhodčích

●

1 předseda poroty

●

1-2 členové poroty

●

5 rozhodčích

●

1 časoměřič

●

1 zapisovatel

Sekce 16 – Silové přerážení
Odstavec 68
68.1.

Kategorie a minimální počet desek
Senioři:

Senioři
Ap Joomuk
Sonkal
Balkal
Bal Ap kumchi
Bal Duit Chuk
68.2.

Seniorky:

Seniorky
Sonkal
Bal Ap kumchi
Balkal

68.3.

Sonkal
Bal Ap kumchi
Balkal

69.1.

Odstavec 70
70.1.
70.2.

Odstavec 71

Min. počet desek
1
2
3

Veteráni:

Veteráni

Odstavec 69

Min. počet desek
2
2
4
3
3

Min. počet desek
muži
2
3
3

Min. počet desek
ženy
1
2
2

Podmínky
Každý soutěžící provede vybranou kvalifikační techniku. Všechny desky musí být zcela
přeražené, poté může soutěžící pokračovat s ostatními technikami.
Desky
Rozměry 30x30x2 (cm) – plastová opakovatelně použitelná deska
Rozhodčí musí prohlédnout každou desku před každým pokusem.

Kritéria bodování
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71.1.

71.2.
71.3.
71.4.

Odstavec 72

Každý pokus bude hodnotit pět rozhodčích. Každý rozhodčí bude držet červenou a
modrou vlajku. Po každém pokusu ukáží rozhodčí červenou vlajku za neplatný pokus,
modrou vlajku za platný pokus a pokud rozhodčí řádně pokus neuvidí a nebude tak moci
hodnotit, neukáže žádnou vlajku.
V případě remízy v hodnocení, např. dvě červené vlajky, dvě modré vlajky a žádná
vlajka, se jedná o rozdělené hodnocení a takový soutěžící získává poloviční počet bodů
započítaných za daný pokus
Každá přeražená/rozdělená deska je hodnocena třemi body a každá nalomená/prasklá
deska jedním bodem.
Pokud soutěžící nezaujal správný postoj a ztratil stabilitu nebo nepoužil správnou
úderovou plochu, přestože byla deska přeražena, výsledek není platný.
Individuální soutěž

72.1.

Model soutěže
72.1.1.
Muži mohou nastoupit k pěti technikám, ženy ke třem technikám.
72.1.2.
Soutěžící může začít jedním přípravným postojem a skončit v jiném přípravném
postoji. Naměření je volitelné; pokud soutěžící nechce provádět naměření, může
jít přímo přípravný postoj – přeražení – přípravný postoj. Soutěžící zaujme
přípravný postoj buď niunja so palmok daebi magki nebo annun junbi sogi. Na
povel rozhodčího bude soutěžící moci udělat 1 naměření, pak se vrátí do
přípravného postoje, pak provede pokus o přeražení jedním plynulým pohybem a
po dokončení pokusu se vrátí zpět do přípravného postoje.
72.1.3.
Po udělení povelu má soutěžící 30 vteřin na dokončení techniky (přípravný postoj
+ naměření + přípravný postoj + přeražení + přípravný postoj).
72.1.4.
Soutěžící si může přizpůsobit výšku umístění desek před naměřením. Toto
přizpůsobení se nezapočítává do času (30 vteřin) na vykonání přeražení.
Středová linie desky musí být ve výši solar plexu.
72.1.5.
Sonkal taerigi může být vnější nebo vnitřní.
72.1.6.
Pro kvalifikační účely může být použita náhodně vybraná eliminační technika.
72.2.
Rozhodnutí o vítězi
72.2.1.
Body budou uděleny na základě počtu přeražených desek.
72.2.2.
Jakmile soutěžící dokončí své pokusy ve všech 5 nebo 3 technikách, získané
body se sečtou. O vítězi 1., 2. a 3. místa se rozhodne na základě pořadí počtu
bodů. Pouze jedna osoba bude vybrána na 1., 2. a 3. místo. V případě, že bude
více než jeden soutěžící se stejným počtem bodů na stejném umístění, předseda
poroty vylosuje jednu z 5 nebo 3 technik pro pokračování soutěže pro soutěžící,
kterých se to týká. Pokud soutěžící dosáhnou počtu bodů maxima desek jednou
technikou a výsledky soutěže budou stále shodné, předseda poroty vylosuje
jinou techniku.
Odstavec 73

Týmová soutěž

73.1.

Model soutěže
73.1.1.
Každý člen týmu může nastoupit pouze k jedné technice.
73.1.2.
Model soutěže je pro všechny techniky shodný se soutěží jednotlivců
73.2.
Systém přidělování bodů je shodný se soutěží jednotlivců
73.3.
Rozhodnutí o vítězi
Po skončení pokusů celého týmů jsou započteny body za jednotlivé techniky. O pořadí na 1., 2. a 3.
místě se rozhoduje stejně jako v soutěži jednotlivců. Pokud se umístí 2 nebo více týmů na stejném místě,
rozhoduje se o pořadí stejně jako v soutěži jednotlivců, kdy každý soutěžící provede jednu techniku podle
původního rozdělení bez možnosti změny.
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Odstavec 74

Sbor rozhodčích

●

1 předseda poroty

●

1-2 členové poroty

●

5 rozhodčích

●

1 časoměřič

●

1 zapisovatel

Sekce 17 – Sebeobrana
Odstavec 75

Systém soutěže

Pro kvalifikaci bude použit systém nasčítaných bodů.
75.1.
75.2.
Odstavec 76

V závislosti na počtech, Soutěžní výbor stanoví počet týmů a kolik půjde do finále.
V této soutěži bude uplatněn princip nasazování.
Kategorie

76.1.

Muži (junioři a senioři)

76.2.

Jeden muž vs. 3 muži
Ženy (juniorky a seniorky)
Jedna žena vs. 2 osoby (muži nebo ženy)

„Hrdina“ musí být závodník s odpovídajícím technickým stupněm. Ostatní mohou být libovolní Soutěžící.
Odstavec 77

Oblečení soutěžících

Postava „Hrdiny“ v ukázce musí být oblečena v oficiálním ITF doboku, zatímco „útočníci“ budou oblečení
v oblečení odpovídajícím jejich roli. „Útočníci“ nesmí být oblečení v uniformách jiných bojových umění.
Odstavec 78

Délka trvání vystoupení

Na juniorských a seniorských šampionátech by měli soutěžící vystupovat v rozmezí min. 40 vteřin a
maximálně 60 vteřin.
Odstavec 79
79.1.
79.2.
79.3.
79.4.
79.5.

Procedura ukázky
„Hrdina“ se ukloní předsedovi poroty a zaujme přípravný postoj (palmok daebi makgi),
zakřičí „Ya!“, následně zazní gong a spustí se časomíra.
Tým bude mít pouze deset (10) vteřin na úvod před tím, než hrdina/-ka zakřičí „Ya“.
Jakmile „Hrdina“ provede poslední část ukázky, zaujme přípravný postoj a zakřičí „Ya“
opětovně zazní gong a zastaví se časomíra. Na povel „Hrdiny“ se soutěžící seřadí,
pozdraví předsedu poroty a opustí ring.
Použití ohně, vody, materiálů jako sklo nebo hlasité hudby prostřednictvím ozvučovacího
systému haly, není povoleno.
Poté, co tým dokončí svou ukázku, měl by uklidit soutěžní prostor.
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Odstavec 80

Povinné techniky

Povinné techniky, které se aplikují v sebeobraně
●

Minimálně 1 kop ve výskoku

●

Minimálně 1 dvoj či troj kop ve výskoku

●

Minimálně 1 kop dvěma směry ve výskoku

●

Minimálně 2 techniky uhnutí

●

Minimálně 1 technika vyproštění se z úchopu nebo držení

●

Minimálně 1 technika obrany proti zbrani (nůž, napodobenina pistole, židle a apod.)

●

Minimálně 1 technika dvojitého bloku proti dvojnásobnému útoku

*V juniorských a seniorských šampionátech musí být povinně předvedeny všechny techniky uvedené
v Odstavci 80. Povinné techniky musí být sepsány v pořadí v jakém se objeví v ukázce a předány
předsedovi poroty před začátkem soutěže (scénář).

Odstavec 81

Kritéria bodování

81.1.

Hodnocený obsah:
■ Technický obsah (zahrnuje správné provedení, sílu, rovnováhu, kontrolu dechu a
rytmus)
■ Týmová práce (zahrnuje přesnost, načasování a rychlost)
■ Umělecký obsah (zahrnuje choreografii a realističnost)

81.2.

Bodování:
■ Technický obsah
10 bodů
■ Týmová práce
10 bodů
■ Umělecký obsah (realističnost) 10 bodů

Odstavec 82

Rozhodnutí o vítězi

Po provedení ukázky budou předsedovi poroty předána hodnocení od 5 sudích. Předseda poroty vyloučí
nejvyšší a nejnižší hodnocení a sečte body ze 3 zbývajících hodnocení.
82.1.
82.2.

82.3.
82.4.
Odstavec 83

V případě, že budou více než dva týmy se shodným počtem nejvyšších bodů, následují
další ukázky, ve kterých týmy soutěží proti sobě dokud se dva týmy s nejvyšším
hodnocením nekvalifikují do finále.
Ve finálním kole soutěže se rozhodne vždy jeden vítěz pro 1. místo, 2. místo a 3. místo.
V případě, že budou dva nebo více týmů na stejné medailové pozici, vítězové budou
určeni podle nejvyššího skóre součtem bodů získaných v eliminaci a finále. Pokud tyto
budou shodné, provedou se další ukázky dokud se nerozhodne o vítězi.
Za každou neprovedenou techniku se srazí dva body.
Za dvě vteřiny pod nebo nad určenou délku vystoupení se srazí dva body; další budou
mít za výsledek nulu (0).
Sbor rozhodčích

●

1 předseda poroty

●

1-2 členové poroty

●

5 sudích
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●

1 časoměřič

●

1 zapisovatel

Sekce 18 – Protest a rozhodnutí
Rozhodčí výbor šampionátu dohlíží na všechny protesty. Rozhodčí výbor šampionátu zahrnuje předsedy
Soutěžního výboru ITF, Výboru rozhodčích ITF a Technického výboru ITF. Předsedou Rozhodčího
výboru šampionátu musí být předseda Soutěžního výboru ITF. V případě jeho absence předsedu určí
ITF. Pokud Výbor rozhodčích ITF nebude moci dosáhnout rozhodnutí, pak bude postoupeno Rozhodčímu
výboru šampionátu.
Odstavec 84
84.
84.1.

Protest

Všechny písemné protesty se podávají Rozhodčímu výboru šampionátu. Pouze koučové
jednotlivců nebo týmů mohou podat protest Předsedovi poroty daného ringu.
84.1.1.
Protest musí být podán na oficiálním formuláři do 5 minut od konce zápasu.
84.1.2.
Společně s předáním formuláře musí být uhrazen poplatek (EUR 100,-) (pokud je
protest oprávněný je poplatek vrácen).
84.2.
Předseda poroty musí předat protest Rozhodčímu výboru šampionátu s vysvětlením
podrobností.
84.3.
Kouč nebo vedoucí výpravy protestujícího týmu může stručně ústně prezentovat
záležitost Rozhodčímu výboru šampionátu. Kouč nebo vedoucí druhého týmu smí
záležitost stručně okomentovat.
84.4.
Video protest
84.4.1.
V případě námitky proti rozhodnutí poroty během zápasu v disciplínách –
technické sestavy, sportovní boj, sebeobrana, speciální techniky a silové
přerážení (jednotlivců a týmů) může kouč požádat rozhodčího o okamžité
přezkoumání videa „Komisí pro videoprotesty“.
84.4.1.1.
Komise pro videoprotesty sestává z alespoň 3 členů, včetně:
○ Předsedy poroty daného ringu
○ Alespoň jednoho člena Výboru rozhodčích
○ Rozhodčího, který nerozhoduje na daném ringu
84.4.2.
Když kouč požádá o přezkoumání videozáznamu, rozhodčí přistoupí ke koučovi
a požádá o důvod požadavku. Důvody k přezkoumání jsou omezeny na:
84.4.2.1.
V technických sestavách (pouze po ukončení sestavy)
○ Za udělení nebo neudělení „0“ bodů
84.4.2.2.
Ve sportovním boji
○ Při ne/udělení 4 nebo 5 bodů za platnou techniku
○ Pokud porota nezaznamená napomenutí, žlutou nebo červenou
kartu
○ Při neuznání povinné otočky nebo nezaznamenání přidělené
povinné otočky porotou.
84.4.2.3.
Ve speciálních technikách a silovém přerážení
○ Neudělení bodů za platnou techniku
84.4.3.
Rozsah požadavku na okamžité přezkoumání videa je omezen pouze na jedinou
akci, která nastala během pěti (5) vteřin do momentu, kdy kouč požádal o
přezkoumání záznamu. Jakmile kouč ukáže svou kartu pro vyjádření požadavku
na okamžité přezkoumání videa, má se za to, že využil svého práva na takové
přezkoumání bez ohledu na okolnosti.
84.4.4.
Komise pro videoprotesty po dokončení přezkoumání sdělí rozhodčímu finální
rozhodnutí nejpozději do jedné (1) minuty po obdržení požadavku na
přezkoumání.
84.4.5.
Každý kouč má právo na požadavek na okamžité přezkoumání videa. Pokud je
schválen a sporná záležitost je uznána, kouč má právo na další přezkum
v průběhu daného zápasu. Nicméně, pokud nebude požadavek uznán, ztrácí
kouč právo požadovat přezkum jiného videa během daného zápasu.
84.4.6.
Během jedné (1) soutěže není stanoven žádný limit na celkový počet požadavků
na přezkum, na který má kouč právo.
84.4.7.
Rozhodnutí „Komise pro videoprotesty“ je finální; další požadavky během zápasu
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84.4.8.

84.4.9.
84.4.10.

Odstavec 85
85.1.

85.2.
85.3.
85.4.
85.5.
85.6.

Odstavec 86

nebo po něm nebudou akceptovány.
V případě, že rozhodčí udělají chybu týkající se soutěžícího nebo chybu
v bodovacím systému, každý ze sudích si může vyžádat přezkoumání a opravu
rozhodnutí v jakémkoliv momentě zápasu. Po odchodu rozhodčích ze soutěžního
prostoru nemá již nikdo právo požadovat přezkum nebo změnu rozhodnutí.
V případě, že bude přezkum uznán, „Výbor rozhodčích“ prošetří zápas na konci
soutěžního dne a pokud to bude nutné, podnikne disciplinární opatření proti
porotě, která dohlížela na daný ring.
Všechny přijaté poplatky za protesty a pokuty během šampionátu budou použity
na rozvoj činnosti rozhodčích v ITF.

Rozhodnutí
V zájmu správného rozhodnutí může předseda Rozhodčího výboru šampionátu povolat
kohokoliv (jednoho po druhém) k podání důkazů k protestu (předsedu poroty a
středového rozhodčí příslušného ringu, kouče obou týmů). Rozhodčí budou povoláváni
jeden po druhém.
Rozhodčí výbor šampionátu rozhodne o protestu a může potvrdit výsledek utkání nebo jej
nechat opakovat a nebo jeho výsledek znegovat (obrátit).
Jakmile bude dosaženo výsledku protestu, budou neprodleně informovány všechny
strany, kterých se to týká.
Vítěz utkání nemůže opětovně soutěžit, dokud není Rozhodčím výborem šampionátu
vyřešen protest.
Jednotlivci či týmy, kteří se odmítají podřídit rozhodnutí Rozhodčího výboru šampionátu,
mohou způsobit diskvalifikaci jednotlivce či celého týmu z dalších disciplín šampionátu.
Navazující procedury po rozhodnutí:
85.6.1.
Chyby v rozhodnutí zápasu mohou mít důsledek znegování (obrácení) jeho
výsledku.
85.6.2.
Pokud Výbor rozhodčích dojde k závěru, že rozhodčí/sudí chybovali při aplikaci
Pravidel, může udělit sankce.
Pokuty za protestní opuštění soutěže

V případě, že jednotlivec či tým na protest proti rozhodnutí rozhodčích opustí soutěž, může následovat:
86.1.
86.2.

automatická diskvalifikace z této disciplíny
automatická diskvalifikace ze všech dalších disciplín šampionátu.
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FORMULÁŘ ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI

Šampionát:
1. Prosím, pečlivě si přečtěte informace uvedené níže, vyplňte požadované informace, datum a
podepište. Tento formulář musí být při registraci předán funkcionářům, kteří mají na starosti
vážení.
Zodpovědní osoba:
Jméno: ____________________________________________________________________________
Země: ____________________________________________ Pozice: __________________________

Č.

Jméno

Datum narození

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION - SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA

ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI
Já, níže podepsaný/-á, potvrzuji následující:
●
●
●

●
●

Mám adekvátní zdravotní pojištění, které pokrývá účast mého týmu během tohoto šampionátu.
Já níže podepsaný/-á, tímto prohlašuji, že členové mého týmu jsou v dobré fyzické a psychické
kondici a že jsme neutrpěli žádné zranění, infekci nebo postižení, které by mohlo ovlivnit naši
způsobilost soutěžit v tomto šampionátu ITF.
Prohlašuji, že členové týmu jsou fyzicky fit, dostatečně připraveni a trénovaní pro účast na tomto
šampionátu a nebylo jim kvalifikovaným zdravotním odborníkem doporučeno se tohoto
šampionátu neúčastnit. Prohlašuji, že neexistují žádné zdravotní důvody nebo problémy, které
znemožňují naši účast na této aktivitě.
Vůči pořadatelům tohoto šampionátu, ITF, vedení ITF, Stálému výboru ITF a členským národním
federacím ITF, jakožto jejich úředníkům/zástupcům a rozhodčím/sudím se vzdávám jakýchkoliv
nároků vyplývajících ze ztráty či škod způsobených účastí na výše uvedeném šampionátu.
Rozumím a jsem si plně vědom/-a skutečnosti, že členové mého týmu se účastní kontaktního
sportu a mohou tak i za běžných okolností utrpět zranění při soutěži.

Dále souhlasím, že naše účast a/nebo náš výkon může být fotografován, filmován nebo nahráván a
použit ITF, pořadatelem šampionátu a/nebo jejich zástupci. Tímto se zříkám nároku na jakoukoliv
kompenzaci.
Tímto se zavazuji a souhlasím, že budu dodržovat všechna pravidla a nařízení ITF, včetně
antidopingových pravidel WADA a souhlasím s testováním, pokud bude vyžadováno.
Ke všem soutěžícím, funkcionářům a rozhodčím se budu chovat s respektem, čestně, na základě
principů fair play a se ctí.
Prohlašuji, že jsem přečetl/-a a porozuměl/-a obsahu tohoto dokumentu a podepisuji jej ze své vlastní
svobodné vůle.

Místo: ___________ Datum: ____________________ Podpis: ____________________________
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