2. celorepublikové
setkání STM 2016
INFORMACE
Určeno:

všem střediskům talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF

Datum konání:

8. – 9. října 2016

Místo konání:

Sportovní hala Ostrava Přívoz (Hrušovská 15/2953, 702 00 Ostrava –
Přívoz, www.sareza.cz/sportovni-hala-ostrava-privoz)

Pořadatel:

Český svaz Taekwon-Do ITF (rozhodci@taekwondo.cz,
souteze@taekwondo.cz)

Účel akce:

Testování výkonnosti členů středisek talentované mládeže i úrovně
týmů jednotlivých středisek v disciplínách a kategoriích dle směrnice
svazu č. 10. V disciplínách tul a matsogi bude sledována výkonnost 3
členů v kategorii za středisko. V každé testované skupině v disciplínách
tukgi a wiryok bude sledována výkonnost 2 členů. Porovnávat se bude
výkonnost max. 1 týmu žáků, 1 týmu žákyň, 1 týmu juniorů a 1 týmu
juniorek za každé středisko (týmy mohou být složeny výhradně z členů
příslušné věkové skupiny). Na držitele technických stupňů 6. a 5. kup se
nevztahují omezení počtu soutěžících pro jednotlivé disciplíny soutěže
jednotlivců.
Součástí akce je sobotní program pro členy STM a praktický workshop
pro trenéry a asistenty.
Celkový počet účastníků za jednotlivá STM není omezen.

Přihlášky k účasti:
Nejpozději do pondělí 3. října 2016 do 12:00 hodin. Akceptované budou pouze přihlášky
zaslané e-mailem ve formě vyplněného formuláře – formát (.doc) přiložené přihlášky na
sekterariát svazu sekretariat@taekwondo.cz Po tomto termínu organizátor negarantuje
start v soutěži a nezajišťuje ubytování a stravu.

Ubytování a strava:
Ubytování bude na hotelu Park Inn Ostrava (Hornopolní 3313/42, 702 00 Moravská
Ostrava a Přívoz, www.parkinn.com/hotel-ostrava). Ubytování a strava bude hrazena
z prostředků svazu řádným členům STM a dále členům realizačních týmů příslušných STM
(trenérům STM ve funkci koučů, rozhodčím) dle Směrnice středisek talentované mládeže č.
7. Ubytování ostatních účastníků je na náklady středisek. Ubytování a stravu si objednávají
jednotlivá střediska samostatně v přihlášce všem členům STM a dále členům realizačního
týmu příslušných STM (trenérům STM ve funkci koučů, rozhodčím), včetně těch, které si
střediska budou hradit. Součástí přihlášky bude příloha (seznam) se všemi jmény
ubytovaných účastníků, příjmením, datem narození (starší 15 let číslo občanského
průkazu) a místem bydliště. Řidiče autobusu doplníte na místě.
V případě, že středisko neobsadí objednaný počet ubytovacích míst, budou účtovány
k úhradě náklady spojené s ubytováním za každou absentovanou osobu.

Registrace:
proběhne v sobotu 8. října 2016 od 10:00 do 11:30 hodin na hotelu Hotel Park Inn Ostrava.
V případě pozdního příjezdu organizátor z technických důvodů negarantuje zaregistrování!

ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN
sobota 8. 10.

10:00 – 11:30
11:30 – 12:30
od 12:30
13:00
13:00 – 15:00
15:30
16:00 – 20:00
20:00
20:30 – 21:30

registrace, vážení a ubytování
oběd
porada koučů
sraz všech středisek na recepci
posezení s členy státní reprezentace.
porada rozhodčích
soutěže tul a tukgi (žáci i junioři), matsogi (žáci)
vyhlášení nejlepšího žáka a žákyně
workshop pro trenéry a asistenty (hotel)

neděle 9. 10.

08:00
08:30
14:00

příchod do haly
nástup účastníků a zahájení
předpokládané ukončení

PROPOZICE
I. Divize:

jednotlivci a družstva

II. Skupina:

žáci, žákyně
junioři, juniorky

- ročník 03, 04, 05 a mladší
- ročník 98, 99, 00, 01 a 02

Dle rozhodnutí Rady Svazu se mohou testování účastnit členové reprezentace s ročníkem
narození 01 a mladší!

III. Disciplíny a kategorie:
výkonnost juniorů bude testována ve 4 disciplínách Taekwon-Do ITF (tul, matsogi, tugki a
wiryok), žáků ve 3 disciplínách (tul, matsogi a tugki). Pro tuto soutěž není aplikováno
rozdělení soutěžících do technických skupin A a B.
Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni ve svazové
databázi ke dni uzávěrky přihlášek k soutěži. TS I. Dan a vyšší je platný ke dni zobrazení ve
svazové databázi na webových stránkách Svazu.

TECHNICKÉ SESTAVY
Kategorie:

žáci, žákyně
junioři, juniorky

6. + 5., 4. + 3., 2. + 1. kup, I. dan a vyšší
6. + 5., 4. + 3., 2. + 1. kup, I. dan, II. dan a vyšší

Eliminace:
Finále:

1 povinná sestava
1 volitelná a 1 povinná sestava

SPORTOVNÍ BOJ
Kategorie:

Eliminace:
Finále:

žáci:
žákyně:
junioři:
juniorky:

-32, -38, -44, -50, +50 kg
-32, -38, -44, -50, +50 kg
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
-46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
utkání 1 x 3 min.
utkání 2 x 2 min.

Ve sportovním boji mohou soutěžit pouze držitelé 4. kupu a vyššího.
SPECIÁLNÍ TECHNIKY
výšky jsou uvedeny v cm na střed desky:
nopi
215
205
250
220

žáci
žákyně
junioři
juniorky

dollyo
210
200
245
215

dolmyo
220
180

bandae
220
180

nomo
130/70
115/70
240/70
170/70

Soutěžní skupiny nejsou rozděleny na A a B. Zelené a modré pásky mohou soutěžit pouze ve
svých technikách (nopi, dollyo a nomo).
SILOVÉ PŘERÁŽENÍ
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Minimální věková hranice pro start je 15 let v den konání soutěže. Soutěžní skupiny nejsou
rozděleny na A a B. Zelené a modré pásky mohou soutěžit pouze ve svých technikách
(juniorky – sonkal, yop, dollyo. Junioři – vše kromě bandae).
IV. Ostatní:
Ubytování:

Zajišťuje a hradí organizátor včas přihlášeným závodníkům, rozhodčím a
koučům. Pro nečleny STM: 950,- Kč / 1 osoba na dvoulůžkovém pokoji / 1 noc,
včetně snídaně (1110,- Kč / 2 osoby na dvoulůžkovém pokoji / 1 noc, včetně
snídaně)

Stravování:

Stravování je možno objednat předem na přiloženém formuláři přihlášky. Pro
nečleny STM je možno objednat za následující ceny:
oběd 120,- Kč, večeře 120,- Kč
Strava pro přihlášené členy STM bude hrazena z prostředků Svazu.

Poplatky:

Nominovaní a řádně přihlášení členové jednotlivých STM mají účast na této
akci zdarma!

Cestovné:

Na náklady jednotlivých středisek.

Rozhodčí:

Každé středisko pro účely testování zajistí následující počet kvalifikovaných
rozhodčích ČST ITF:
• 5 rozhodčích do 20 testovaných členů
• 7 rozhodčích nad 20 testovaných členů
Středisko, které nezajistí požadovaný počet, zaplatí za každého chybějícího poplatek ve výši
700,- Kč. V případě, že celkový počet přihlášených rozhodčích na přihláškách bude
dostačující pro hladký průběh soutěže (a zároveň i tento počet bude přítomen na setkání
STM 8. – 9. 10. 2016), nebude poplatek po střediscích vyžadován.
Legislativa:

Chrániče:

Každý soutěžící předloží prohlášení o zdravotní způsobilosti na základě
platného lékařského potvrzení. Předtištěný formulář je k dispozici na portále
členů – http://portal.taekwondo.cz nebo v sekci Legislativa na
www.taekwondo.cz
Prohlášení musí být vystaveno v roce 2016. Nepředkládají jej ti soutěžící, kteří
na předchozích soutěžích Svazu doložili lékařskou prohlídku nebo prohlášení
vystavené v roce 2016. Spolu s prohlášením nebo lékařským potvrzením
předloží plastový průkaz člena Svazu.
Povolené chrániče pro závodníky se řídí výhradně seznamem schválených
chráničů pro soutěže pořádané Českým svazem Taekwon-Do ITF (k dispozici
na www.taekwondo.cz v sekci Legislativa). Všechny kategorie mají povinný
chránič hlavy.

