MORAVIA OPEN 2017
Pořadatel: Škola Taekwon-Do ITF Karviná

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum konání:

29. září - 1. října 2017

Místo konání:

K Trojhalí 3361/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Pořadatel:

Škola Taekwondo ITF Karviná, www.karvina.taekwondo.cz,
www.ligataekwondo.cz
Soutěž je pod záštitou Českého svazu Taekwon-do ITF
Soutěž je otevřená pro jakékoliv federace taekwonda

Kontaktní osoba:

Ing. Kamil Šamal (II. Dan), tel.: +420774745306, email:
kamil.samal@gmail.com

Ředitel soutěže:

Ing. Kamil Šamal

Hlavní rozhodčí:

Bc. Jiří Teslík (IV. Dan)

Přihlášky k soutěži:

Emailem na kamil.samal@gmail.com nejpozději do pondělí 25. 9. 2017, 22:00

Startovné:

600 Kč včetně základního doprovodného programu
-100 Kč pokud výprava přiveze alespoň 1 rozhodčího na max. 10 soutěžících
-100 Kč pro výpravy s minimálně 20 závodníky
(Tzn. 20ti členná výprava s dvěma rozhodčími zaplatí 400 Kč na osobu)
400 Kč za tým

+ Speciální doprovodný program:
600 Kč za BEST OF THE BEST v matsogi (jen senioři bez rozdílu vah)
400 Kč za BEST OF THE BEST v point fightingu (jen senioři bez rozdílu vah)

Registrace:

Kontrola účasti přihlášených závodníků, proběhne před zahájením samotné
soutěže v pátek dne 29. 9. 2017 od 19:00 - 22:00 hod. a v sobotu dne 30 9.
2017 od 20:00 – 22:00

U seniorů a seniorek za celkové vítězství v matsogi = odměna 10 Euro za
každého poraženého soupeře v jeho kategori.
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ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE
Pátek, 29. 9. 2017
Sobota, 30. 9. 2017

19:00 – 22:00
8:00
8:15
8:45
9:30

registrace a vážení
příchod do haly
porada rozhodčích
porada koučů
slavnostní zahájení Moravia open
(v sobotu proběhnou komplet soutěže seniorů a
juniorů)
19:00 – 21:00
registrace a vážení žáků (mini, mladší žáci a starší
žáci,)
22:00
předpokládaný konec 1. soutěžního dne
(doba ukončení je orientační)

Neděle, 1. 10. 2017

8:00
8:15
8:45
9:30
18:00

příchod do haly
porada rozhodčích
porada koučů
pokračování soutěže
(mini, mladší žáci a starší žáci)
předpokládaný konec soutěže
(doba ukončení je orientační)

PROPOZICE SOUTĚŽE
I. Divize:

jednotlivci, týmy (pouze matsogi)

II. Skupina:

mini – ročník 2010 a mladší
mladší žáci a žákyně – ročník 09, 08, 07
starší žáci, žákyně – ročník 06, 05, 04
mladší junioři, juniorky – ročník 03, 02
starší junioři a juniorky – ročník 01, 00 a 99 (závodníci narození v roce 1999 a
zároveň dovršili 18 let k datu závodního dne si můžou vybrat, zda chtějí
startovat za starší juniory nebo seniory)
senioři, seniorky – ročník 98 a starší

III. Disciplíny a kategorie:

Soutěž mini, mladších a starších žáků, mladších a starších juniorů ve 3
individuálních disciplínách tul, matsogi tukgi a týmové matsogi +
doprovodný program. Senioři mají navíc wiryok.

IV. Sportovní oblečení:

Pro všechny disciplíny platí, že závodník bude výhradně v doboku.
Výjimku mají 10. kupy a závodníci v seniorském BEST OF THE BEST v
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POINTFIGHTINGU bez rozdílu vah. V tomto případě budou mít buď
dobok nebo kalhoty a triko.
TECHNICKÉ SESTAVY TAEKWON-DO ITF – DIVIZE JEDNOTLIVCI
Kategorie:

mini žáci a žákyně: 8. kup a výše
mladší žáci a žákyně: 8. + 7., 6. kup a výše
starší žáci a žákyně: 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. kup a výše
mladší junioři a juniorky: 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan a výše
starší junioři a juniorky: 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan a výše
senioři a seniorky: 8. + 7., 6. + 5., 4. + 3., 2. + 1., I. dan, II. dan, III. dan a výše
Eliminace:
1 povinná sestava maximálně podle posledního obdrženého technického
stupně soutěžícího
Finále:
1 volitelná sestava maximálně o jeden vyšší než posledního obdrženého
technického stupně soutěžícího a 1 povinná sestava

Doprovodný program – volné sestavy pro 10. a 9. kupy
Kategorie:

mini žáci a žákyně: 10. + 9.
mladší žáci a žákyně: 10. + 9.
starší žáci a žákyně: 10. + 9.
Eliminace i finále: 1 vymyšlená sestava trvající maximálně 1. minutu. (po minutě rozhodčí zastaví
cvičící, pokud ještě budou cvičit. Soutěžící za to ale nebudou penalizováni)
SPORTOVNÍ BOJ TAEKWON-DO ITF – DIVIZE JEDNOTLIVCI
Použijeme systém oprav (po první prohře je nasazen bojovník do opravného pavouka a stále bojuje
o medaili). V případě, že budou v kategorii jen 3 bojovníci, utkají se systémem každý s každým.
Matsogi (od 4. kupu)
Váhové kategorie:

mladší žáci a žákyně: -140, -150, +150 cm
starší žáci a žákyně: -32, -38, -44, -50, +50
junioři:
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
juniorky:
-46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
senioři:
-57, -64, -71, -78, -85, +85 kg
seniorky:
-51, -57, -63, -69, -75, +75 kg

Mladší žáci a žákyně: matsogi (4. kup a vyšší)
Eliminace:
Finále:

utkání 2 x 1 min
utkání 2 x 1 min

Starší žáci a žákyně:

matsogi (4. kup a vyšší)
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Eliminace:
Finále:

utkání 2 x 1 min
utkání 2 x 1min

Juniorské a seniorské kategorie:
Eliminace:
Finále:

matsogi (4. kup a vyšší)

utkání 2 x 2 min
utkání 2 x 2 min

Týmy 5+1: matsogi mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, mladší junioři,
mladší juniorky, starší junioři, starší juniorky, senioři, seniorky – zápas na 2 minuty
Chrániče: rukou, nohou, suspensor a chránič zubů
Ve sportovním boji mají žáci povinný chránič hlavy
Základní doprovodný program – softkick a pointfighting pro 10. – 5. kupy
Použijeme systém oprav (po první prohře je nasazen bojovník do opravného pavouka a stále bojuje
o medaili). V případě, že budou v kategorii jen 3 bojovníci, utkají se systémem každý s každým.
Kategorie pro 10. – 5. kup
mini: -120, +120 cm – SOFTKICK
mladší žáci a žákyně: -140, -150, +150 cm - SOFTKICK
starší žáci a žákyně: -150, -160, +160 cm - POINTFIGHTING
mladší junioři a juniorky: -160, -170, +170 cm - POINTFIGHTING
starší junioři a juniorky: -170, -180, +180 cm - POINTFIGHTING
senioři: -180, -190, +190 cm - POINTFIGHTING
seniorky: -170, -180, +180 cm - POINTFIGHTING
POINTFIGHTING je boj na jednu techniku. To znamená, že se po zásahu přerušuje zápas. Údery jsou
za jeden bod, kop na střední pásmo za dva a kop na hlavu za tři. Chrániče budou kompletní jako
v matsogi.
SOFTKICK je jako boj na jednu techniku. Bojuje se ale s pěnovou nudlí o délce 60 cm. Zásah platí na
celém těle kromě rukou, kterými může závodník blokovat. Zásah hlavy je za dva body, zbytek těla za
jeden. U této disciplíny je povinná jenom přilba.
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Mini : softkick (60cm)
Eliminace a finále:
utkání 1 x 1 min
mladší žáci a žákyně : softkick (60cm)
Eliminace:
utkání 1 x 1 min
Finále:
utkání 2 x 1 min
Starší žáci a žákyně:
Eliminace:
Finále:

pointfighting (10. – 5. kup)
utkání 1 x 1,5 min
utkání 2 x 1 min

Juniorské a seniorské kategorie:
Eliminace:
Finále:

pointfighting (10. – 5. kup)

utkání 1 x 2 min
utkání 2 x 1,5 min

Speciální doprovodný program – sportovní boj a pointfighting
Pro seniory a seniorky 4. kup a vyšší
Senioři – BEST OF THE BEST v MATSOGI (bez rozdílu vah)
Vítěz získá 70% a poražený finalista 30% startovného na tuto disciplínu.
Pro všechny seniory a seniorky
Senioři – BEST OF THE BEST v POINTFIGHTINGU (bez rozdílu vah)
Vítěz získá 70% a poražený finalista 30% startovného na tuto disciplínu.
Speciální techniky – DIVIZE JEDNOTLIVCI
Mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, junioři, juniorky, senioři, seniorky – všecny
kategorie od 6 kupu. Techniky Dolmyo a Bandae můžou skákat pouze závodníci s 2. kupem a vyšším.
Nopi

Dollyo

Dolmyo

Bandae

Nomo

mladší žáci

180

175

-

-

115/50

mladší žákyně

170

165

-

-

110/50

starší žáci

215

210

-

-

130/70

starší žákyně

205

200

-

-

115/70

mladší junioři

230

220

210

210

170/70

mladší juniorky

215

210

180

180

130/70

starší junioři

270

240

230

230

250/70
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starší juniorky

220

210

200

200

170/70

senioři

280

250

240

240

250/70

seniorky

230

220

210

210

170/70

Základní doprovodný program – speciální dovednosti
Mladší žáci a žákyně do 7. kupu
Závodí se jen v technice NOPI CHAGI. Jednotlivci jsou v řadě a postupně kopou. Pokud kop zvládnou,
zařadí se na konec řady a čekají na další, ale vyšší pokus. Pokud nezvládnou, mají okamžitě ještě
jeden pokus. Pokud nevyjde ani druhý pokus, vypadávají.
Mini
Závodí se v kopech na rychlost. Pravá a potom levá noha – 10 sekund každá. Nejedná se o technický
kop, ale pouze o počet doteků nártu s lapou, která je držena ve výšce pasu jednotlivců, rovnoběžně
se zemí, terčem dolů. Noha se musí po každém doteku lapy dotknout země. Sečteme počet
opakování za pravou a levou dohromady.
Silové přerážení – DIVIZE JEDNOTLIVCI
Pouze senioři a seniorky od 6. kupu. Techniky Bandae, Palkup a Dolmyo můžou přerážet pouze
závodníci s 2. kupem a vyšším.
Ap joomuk

Sonkal

Yop

Dollyo

Bandae

2

2

4

3

3

senioři

seniorky

Sonkal

Palkup

Yop

Dollyo

Dolmyo

2

2

3

2

2

OSTATNÍ
Protest:

Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč
písemně v souladu s procedurou (do 5 min. od ukončení zápasu) se zálohou
500 Kč do rukou hlavního rozhodčího.

Rozhodčí:

Není žádná pokuta za nedodání rozhodčího. Subjekty, které se budou účastnit
této soutěže a zajistí alespoň 1 rozhodčího na maximálně 10 soutěžících,
dostanou slevu na startovném 100 Kč/soutěžící.
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(Tzn. Při počtu 11 soutěžících je potřeba mít 2 rozhodčí, aby mohla být tato sleva použita)
Rozhodčím je hrazeno organizátorem ubytování v blízkém hotelu Imperial a
strava
Počet soutěžících:

Počet soutěžících, které může každá škola/klub/oddíl nominovat do soutěže,
není omezen.

Ostatní:

Každý soutěžící startuje na vlastní riziko. Každý závodník bude mít
podepsaný revers.
Organizátor si vyhrazuje právo sloučení kategorií, bude-li to pro chod
soutěže nezbytně nutné.

Soutěž:

Organizátor vyhlašuje soutěž o největší výpravu. Tým, který přiveze nejvíce
závodníků, obdrží lapy od firmy IPPON, která bude mít během soutěže v hale
svůj stánek (nevztahuje se na pořádající oddíl)

Online přenos:

Na www.ligataekwondo.cz budeme vysílat online přenos z ringů!

Těšíme na vás,
organizátor Kamil Šamal
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Nabídka ubytování Imperial Hotel Ostrava
Objednatel:

Moravia Open 2017

Datum:

29. 9. – 1. 10. 2017

Pultový ceník
Jednolůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Comfort

3.500,-

3.800,-

Business

4.000,-

4.300,-

Executive

4.700,-

5.000,-

Apartmán

5.500,-

5.800,-

Typ pokoje

Parkoviště: 220,-Kč/auto/den, garáž: 330,-/auto/den, autobus: 800,-Kč/den

Naše nabídka pro Vás
Typ pokoje

ROH jednolůžkový

Pozn.

Cena

ROH (Run Of House)
– jakýkoliv typ pokoje,
který bude v daný
termín k dispozici

1 100 Kč

ROH dvoulůžkový
1 400 Kč
Parkoviště nebo garáž: 150,-Kč/auto/den, autobus: 800,-Kč/den
Cena je neprovizní a je uvedena za pokoj a noc, zahrnuje DPH, snídani bufetového typu, bezplatný
vstup do hotelového Relax centra (bazén s teplou slanou vodou, sauna), Fitness centra a internetové
Wi-Fi připojení. V hotelu je možno využít také parkoviště, podzemní garáže s mycí linkou, masáže,
služby kadeřníka nebo kosmetiku (placeno zvlášť).
Cena pro nás platí po uvedení hesla: MORAVIA OPEN
Tereza Šivicová
Telefon: +420 599 099 705
Email: Tereza.Sivcova@cpihotels.com
http://www.imperialhotelostrava.com/
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ORIGINÁLNÍ TURNAJOVÉ TRIČKO MORAVIA OPEN 2017
Do přihlášky je možno připsat velikost trička a jméno, které má byt uvedeno na zádech. Objednaná
trika budou připravena na předání při registraci. Na místě se budou prodávat originální turnajová
trika pouze s nápisem Czech Republic.

CENÍK
VELIKOSTI
CENA

XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

600 Kč

ČESKÁ REPUBLIKA

Trička
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REVERS
Název soutěže: MORAVIA OPEN 2017
Místo konání: Trojhalí
Datum konání: 29. 9. - 1. 10. 2017
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Já níže podepsaný(á) tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedené sportovní
soutěže na vlastní riziko a nebezpečí.
Prohlašuji, že jsem psychicky i zdravotně způsobilý(á) účastnit se této soutěže a v případě
jakéhokoliv úrazu nebudu po Taekwondo ITF Karviná požadovat žádné finanční ani jiné
odškodnění a bolestné.
Dále prohlašuji, že jsem si tento písemný souhlas před jeho podpisem řádně přečetl(a) a
podepsal(a) ho dle mé pravé, svobodné a vážně míněné vůle. Na důkaz souhlasu s celým
obsahem tohoto reversu připojuji vlastnoruční podpis.
Závodníkům, kteří nedovršili v den závodu 18 let, podepisuje revers jejich zákonný zástupce.

Dne …………………… Podpis účastníka soutěže / zákonného zástupce ……………………….……………

