SLOVENSKÝ ZVÄZ TAEKWON-DO ITF
Trnavská 18, 919 04 Smolenice

3. Súťažné kolo
Dátum: 29. 10. 2017
Miesto konania: Kultúrno spoločenské centrum – Košice, Jedlíkova 7
Vážený pán prezident/ ka, predseda/ kyňa ,vedúci/ a klubu, dovoľujem si Vás
pozvať na tretie kolo súťaže Slovenský pohár v TAEKVON-DO ITF pre žiakov,
juniorov a seniorov, farebné a čierne pásy, ktoré sa uskutoční v Kultúrno
spoločenskom centre – Košice, Jedlíkova 7, dňa 29.10.2017. Súťaží sa v
disciplínach TUL, MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Ladislav Gondoľ
Stanislav Kica
Organizátor:
SZTKD ITF
ŠK Yom-Chi
ŠK Power Košice
Vedúci súťaže:
Ladislav Gondoľ
Stanislav Kica
Prihlášky:
Vypísané prihlášky zasielať na e - mailovu adresu do 25.10.2017 - 21.00hod:
Ladislav Huňady
Tel:00421 908 553 335
e-mail: ladislav.hunady@gmail.com
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SLOVENSKÝ ZVÄZ TAEKWON-DO ITF
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Predbežný program súťaže:
Sobota 29.10.2017:

od 7.30 do 8.15 hod. registrácia, váženie
od 8.30 do 8.45 hod. porada rozhodcov
od 09.00 hod. začiatok súťaže
cca o 18.00 hod. odovzdávanie cien, ukončenie súťaže
Divízie/kategórie
Divízie/kategórie musia pozostávať z dvoch (2) a viac súťažiacich. Ak sa
vyskytne v kategórii len jeden (1) súťažiaci, bude súťažiť buď v nižšej alebo
vyššej kategórií.
Súťažiaci musia mať minimálne 10. kup.
- Žiaci do 10 rokov (vrátane ročníka 2007 a mladší)
- Žiaci do 13 rokov (vrátane ročníka 2004 a 2005, 2006)
- Juniori/ ky (ročníky 2003,2002,2001,2000)
- Seniori/ ky (1999 a starší)
Junior- súťažiaci musí mať 14 – 17 rokov v prvý deň súťaže a bude súťažiť
v disciplínach podľa nasledujúcich pravidiel. Všetci súťažiaci musia byť zdraví
a registrovaní v národnej Taekwon – Do ITF organizácii.
Senior- súťažiaci musí mať 18 rokov a vyššie v prvý deň súťaže a bude súťažiť
v disciplínach podľa nasledujúcich pravidiel. Všetci súťažiaci musia byť zdraví
a registrovaní v národnej Taekwon – Do ITF organizácii
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1. Tul - divízie žiaci, juniori, seniori, M/Ž
-

kategórie žiaci / ky - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 2. kup
kategórie juniori / ky - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 1. kup,
1. dan, 2. dan,.
kategórie seniori / ky - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 1. kup,
1. dan, 2. dan, 3. dan, 4. dan.

Súťaží sa systémom každý s každým, 1 povinný TUL.
- 10. – 9. kup, - SAJU JIRUGI – SAJU MAKGI
- 8. – 7. kup, CHON- JI TUL, DAN- GUN TUL
- 6. – 5. kup, CHON- JI TUL - WON- HYO TUL
- 4. – 1. kup, CHON- JI TUL – HWA RANG TUL
- 1. dan,
CHON- JI TUL - CHOONG MOO TUL
- 2. dan,
CHON- JI TUL – GE BAEK TUL
- 3. dan
CHON- JI TUL – JU CHE TUL
- 4. dan
CHON- JI TUL – CHOI YONG TUL
1. Matsogi divízie – váhové kategórie M/Ž
- Žiaci (ročník 2007 a mladší) : - 30kg. – 38kg. – 45kg. - 52kg. nad 52 kg
- Žiačky (ročník 2007 a mladšie) : - 25kg. – 30kg. – 35kg. – 40kg. nad
40kg
- Žiaci (ročník 2004, 2005,2006) : - 38kg. - 45kg, -52kg, - 60kg, nad 60kg
- Žiačky ( ročník 2004, 2005,2006 ) : - 30kg. - 38kg, - 45kg, nad 45kg
- Juniorky: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, nad 65kg
- Juniori: -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, nad 75kg
- Seniorky: -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, nad 75kg
- Seniori: -57kg, -63kg, -70kg, -78kg, -85kg, nad 85kg
Súťažiť môžu len súťažiaci, ktorí majú 9. kup a vyššie
Súťaží sa systémom každý s každým.
Do prihlášky treba napísať presnú váhu súťažiaceho.
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2. Matsogi tím – juniori, seniori; M/Ž
Súťažiť môžu tímy zložené z troch (3) členov.
Súťaží sa na dva (2) víťazné zápasy.
Súťaží sa K.O. systémom.
3. Špeciálne techniky
Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa umiestnia na 1., 2., a 3. mieste. Len
v prípade, že súťažiaci budú mať v rovnakom súťažnom kole rovnaký počet
bodov, budú udelené dve 3. miesta.
V prípade rovnosti bodov predseda komisie vyberie techniku a rozhodne
o výške v akej sa bude technika prevádzať. Súťažiaci budú pokračovať, kým sa
rozhodne o medailových miestach.
Ak sa doska posunie úplne, súťažiaci získa tri (3) body, ak sa posunie iba
polovične, získa len jeden (1) bod.
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Špeciálna kategória žiakov: Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín podľa
výšky pred začiatkom ich kategórie. Potom sa tým nižším určí výška dosky na
špec. stroji. Vyšší budú mať výšky ako sú napísané v tabuľke.

4. Power test
Súťažiaci musia mať minimálne 5. kup
Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa umiestnia na 1., 2., a 3. mieste. Len
v prípade, že súťažiaci budú mať v rovnakom súťažnom kole rovnaký počet
bodov, budú udelené dve 3. miesta.
V prípade rovnosti bodov predseda komisie vylosuje techniku a rozhodne
o počte dosák, ktoré sa budú prerážať. V prípade ďalšej rovnosti bodov sa bude
tento postup opakovať, až kým nebude rozhodnuté o víťazovi
Za každú prerazenú dosku dostane súťažiaci tri (3) body a za každú nalomenú
dosku dostane jeden (1) bod.
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Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť jednotlivé divízie podľa účasti
súťažiacich.
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Štartovné:
- Jednotlivec – 10 € na všetky disciplíny
Ocenenia: 1., 2. a 3. miesto – každý ocenený dostane diplom a medailu
Pohár – najlepší/ a - žiak/ čka, junior/ ka, senior/ ka.
Poistenie:
- každý súťažiaci musí mať platné poistenie
Príchod:
- príchod je v deň súťaže 29.10.2017. Miesto stretnutia je
spoločenské centrum – Košice, Jedlíkova 7

- Kultúrno

Tréneri:
- tréneri musia mať oblečenú športovú súpravu, športovú obuv a musia
akceptovať rozhodnutia rozhodcov
Rozhodcovia:
- každý klub zabezpečí minimálne dvoch (2) rozhodcov
- rozhodcovia musia mať oblečený oficiálny odev podľa pravidiel ITF
- organizátor zabezpečí pre rozhodcov stravu
Prihlášky:
- nasledovné formuláre/prihlášky súťažiacich prosím zasielajte e-mailom
na: ladislav.hunady@gmail.com

Prihlášky zasielajte do 25.10.2017, do 21.00hod.
Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované!
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