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IX . ZNOJMO OPEN 2016 
 

http://www.youtube.com/sosanznojmo 
 
Datum konání:   03. – 04. června 2016 
Místo konání:   Sportovní hala F. J. Curie 3302/5, Znojmo 
 
Pořadatel:   Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace 
Ředitel soutěže:       Květuše Macková 
Hlavní rozhodčí:      František Macek  
Výsledkový servis:  Josef Hrůza, Mgr.Radek Padrta, Bc. Radek Loucký 
Zdravotní služba:   MUDr. David Náhlík 
 
Přihlášky:     Přihlášky zasílejte online nejpozději do pondělí 30. května 2016 do  24:00 hod. 
                       Přihlášku najdete na www.itf-czech.cz v aktualit ě ZNOJMO OPEN 2016.  
 
 

   
 

 
Orientační plán soutěže 

 
 

Pátek 03. června 2016 
17:00 – 21:00         Registrace, vážení a ubytování. (Sportovní hala F.J. Curie) 

 
Sobota 04. června 2016 

8:00 Příchod do haly. 
8:30                          Porada kaučů 
9:00                          Porada rozhodčích a rozdělení na zápasiště. 
9:30 Slavnostní nástup a zahájení soutěže. 

                        20:30 Předpokládaný konec soutěže. 
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Propozice soutěže 

Divize - jednotlivci, družstva 
Skupina 
žáci, žákyně                       věk 11 let a mladší 
pre-junior, pre-juniorky     věk 12 – 13 let    
junioři, juniorky             věk 14 – 17 let    
senioři, seniorky             věk 18 let a starší  
 
Disciplíny a kategorie 
 Tul od 10.Kupu, Matsogi od 8.Kupu, T-Ki od 8. kupu 
 
TUL  
kategorie: žáci        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup + 
                  žákyně           10.+9.kup,8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup +   
                  pre-junioři  10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup + 
              pre-juniorky  10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.kup + 
              junioři        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan + 
              juniorky        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.+5.kup, 4.+3.kup, 2.+1.kup, I.Dan + 
              senioři        10.+9.kup, 8.+7.kup, 6.- 3.kup, 2.+1.kup, I.Dan, II.Dan + 
              seniorky        10+9.kup, 8.+7.kup, 6. - 3.kup, 2.+1.kup, I.Dan + II.Dan + 
eliminace: 1 volitelná sestava.  
finále:       1 povinná sestava a 1 volitelná sestava. 
*  každý závodník musí splnit bod č. VII. Legislativa. 
Organizátor si dále vyhrazuje právo sloučit kategorie při nízkém počtu soutěžících v dané 
kategorii a nebo také přidat kategorii v T.S. Dan. 
 
MATSOGI  
kategorie:  žáci             - 25kg, - 30kg, - 35kg, - 40kg, 40kg + 
   žákyně - 20kg, - 25kg, - 30kg, - 35kg, 35kg + 
                                           pre-junioři  - 40kg, - 45kg, - 50kg, - 55kg, - 60kg, 60kg + 
   pre-juniorky- 35kg, - 40kg, - 45kg, - 50kg, - 55kg, 55kg + 
   junior - 50kg, - 55kg, - 60kg, - 65kg, - 70kg, 70kg + 
   juniorky - 45kg, - 50kg, - 55kg, - 60kg, - 65kg, 65kg + 
   senior - 58kg, - 64kg, - 70kg, - 76kg, - 82kg, 82kg +  
   seniorky - 50kg, - 55kg, - 60kg, - 65kg, - 70kg, 70kg + 
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit kategorie při nízkém počtu soutěžících v kategorii. 
 Čas eliminace: 1 x 2 min. 
 Čas finále: 2 x 1,5 min. žáci, 2 x 2 min. pre-junioři, pre-juniorky, junioři, juniorky, senioři, 
seniorky. 
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*  každý kouč plně zodpovídá, za svého závodníka a také zajistí, aby jeho závodník měl na 
sobě při zápase povinné chrániče dle soutěžních pravidel ITF. Všichni závodníci (i děti) musí 
mít chrániče na zuby. 
 
Povinná výbava: Chrániče rukou a nohou (rukavice a "botičky"), Suspenzor(musí být pod kalhotami),  
Chránič zubů 
 
Nepovinná výbava: Chrániče holení, Chrániče předloktí, Ženský chránič prsou (musí být pod 
dobokem), Chránič hlavy 

 
 
 
Bodování: 
 
A)  Jeden bod je udělen za: 
 Úder na střední nebo horní pásmo. 
 Kop na střední pásmo. 
 Úder ve výskoku na střední pásmo. 
 
B)  Dva body jsou uděleny za: 
 Kop na horní pásmo. 
 Kop ve výskoku nebo v letu na střední pásmo. 
 Úder ve vzduchu na horní pásmo. 
 
C)  Tři body jsou uděleny za:  
 Kop ve výskoku nebo v letu na horní pásmo. 
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T-KI  
kategorie: junioři, juniorky, senioři, seniorky. Eliminační technika: Twimyo Nopi Chagi  
                  junioři – 230 cm, juniorky – 220 cm, senioři – 250 cm, seniorky - 230 cm, 
 
Týmy 
Každá škola, či oddíl může nominovat:  
maximálně 1 družstvo, pro disciplínu Tul v kategorii žáků s pre-juniory, juniorů a seniorů    
maximálně 1 družstvo, pro disciplínu Matsogi v kategorii žáků s pre-juniory, juniorů a seniorů 
Škola, či oddíl mohou nominovat jak tým žen, tak tým mužů v obou kategoriích.  
 

 
TUL – tým 
Každý tým se skládá  ze tří až pěti závodníků. 

                 eliminace: 1 volitelná sestava.  
                 finále:       1 volitelná sestava a 1 povinná sestava. 

Povinná sestava bude určena, dle nejnižšího technického stupně člena týmu. 
Tým může být sloučen v kategoriích:   ( junioři + senioři ) a ( juniorky + seniorky).  
 Žáci s pre-juniory mohou sestavit smíšený tým ( muži a ženy). 

 
                MATSOGI – tým 
                Každý tým se skládá ze tří až pěti členů bez náhradníka.  
                Eliminace: utkání 1 x 1,5 min. žáci s pre-juniory, 1x2min. junioři a senioři. 
                Finále: utkání 1 x 2 min. 
     Středový rozhodčí má právo, v případě fyzické a technické převahy jednoho ze 
     soupeřů, si vyžádat rozhodnutí rohových sudích a na jejich základě vyhlásit vítěze. 
                Tým, který získá 3 body automaticky vyhrává. 
                Tým může být sloučen v kategoriích: ( junioři + senioři ) a ( juniorky + seniorky ). 
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Startovné :     400Kč/15 €  
  pro soutěžící při dodání rozhodčích  
  ( 0-10 soutěžících 1 rozhodčí, 11-20 soutěžících 2 rozhodčí, atd.) 
  500 Kč/20 €  
  pokud klub neposkytne pro potřeby soutěže rozhodčí 
                        +500 Kč/20 €  za osobu 
  poplatek v případě soutěžícího přihlášeného po termínu uzávěrky  
                        +500 Kč/20 € za osobu 
  poplatek za každou změnu ve startovní listině  
  (např. chybným zařazením závodníka do kategorie) 
 

Rozhodčí :       Rozhodčí bude po celou dobu trvání soutěže na místě určeném předsedou 
   poroty, popřípadě bude setrvávat v sektoru určeném pro rozhodčí soutěže.                          
                         Rozhodčí se dostaví k registraci spolu se svými oddíly. Během celé soutěže  
                         jsou povinni být oblečeni dle pravidel I.T.F.  
   Rozhodčím bude uhrazeno ubytování po ukončení celého turnaje po  
    předložení dokladu o ubytování. Rozhodčím bude zajištěno občerstvení a 
   oběd.  
 
Prohlášení a souhlas: 
             Každý soutěžící je při registraci povinen odevzdat řádně vyplněné a podepsané 
  prohlášení a souhlas s jeho účasti na soutěži.  Závodníkovi, který v den  
  soutěže nedovršil 18-ti let, podepisuje toto prohlášení jeho zákonný zástupce. 
Bez tohoto prohlášení nebude závodníkovi start na soutěži povolen! 
 
Kouč :             Každý soutěžící, který nastupuje do kategorie zápasu, musí být doprovázen  
                         poučeným koučem starším 18 let a v oblečení odpovídajícím pravidlům I.T.F. 
 
Pravidla :        Soutěž se bude řídit platnými soutěžními pravidly I.T.F. 
 
Protest :         Protest proti výroku rozhodčích může podat pouze kouč okamžitě po ukončení 
  zápasu, speciální techniky nebo sestavy a následně písemně do pěti minut po 
  podání ústního protestu se zálohou 500,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.  
 
Trofeje :          Za 1., 2., a 3. místo v každé kategorii bude předána medaile a certifikáty za účast.  
                          Trofeje budou předány i nejúspěšnější ženě ( žákyně s pre-juniorka, juniorka, 
    seniorka ) a muži ( žák s pre-junior, junior, senior ). Také bude předán pohár 
    pro nejúspěšnější školu, či oddíl. 
 
Legislativa :    Technický stupeň soutěžícího musí odpovídat nejvyššímu technickému stupni  
                          potvrzenému v průkazu předloženém závodníkem při registraci 3. 6. 2016.  
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Ubytování :   
Rezervace na ubytování co nejdříve!!!  
 
www.booking.com      
 
Naše tipy: 
 
Penzion MORAVA 
Hakenova 16   66902 Znojmo 
GPS: 48.852414, 16.066203 
www.penzionmorava.cz 
tel: +420 602 526 352 
 
Motorest PENZION u Benziny 
Pražská 3543/94, 669 02 Znojmo 
GPS:  48.868379, 16.034023 
www.motorestpenzion.cz 
tel: +420 515 221 259, GSM  +420 608 863 167 
 
Penzion ZNOJMO        
Hakenova 29  66902 Znojmo 
GPS:  48.846925, 16.059204 
www.penzion-znojmo.cz 
GSM: +420 731 188 068 
 
Penzion GARNI  Znojmo   
Cihlářská 2828/8  669 02 Znojmo 
GPS: 48.857770, 16.06873 
www.garni.cz  
GSM: +420 737 916 000                  
 
Penzion E59                                      
Znojmo 349   671 81 Znojmo 
GPS: 48.828841, 16.072092 
www.e59.cz 
GSM: +420 777 300 600, tel: +420 515 226 724 
 
Slunečný penzion 
Tasovice 195, 671 25 
www.slunecny-penzion.cz 
recepce: +420 724 949 498 
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Místo turnaje 
 
Ráj všech cyklistů, milovníků vína a historie leží na hranicích s Rakouskem. Slunné a úrodné 
nížiny, ovocné sady a proslulé vinohrady střídá malebná pahorkatina a hluboká údolí několika 
řek. Tou nejslavnější je Dyje, kterou střeží několik mohutných hradů a romantických zámků. 
Kolem jejího hraničního toku s četnými meandry se rozkládá nejmenší národní park České 
republiky, Podyjí, se skalnatými i zalesněnými svahy, vřesovišti, unikátními lesostepmi 
a hustou sítí značených turistických cest a cyklostezek.  
Centrem regionu je Znojmo, druhé největší město Jihomoravského kraje a zároveň středisko 
vyhlášené vinařské oblasti. Pokud přijedete, jeden den nestačí. 

 
Virtuální prohlídka: http://www.virtualtravel.cz/mesto-znojmo/vyhled-na-mesto.html 
 
 
Těšíme se na Vás v červnu ve Znojmě. 
 
S pozdravem 
 
František Macek, IV.Dan  
prezident  
 
Česká Taekwon-Do I.T.F. Asociace 
INO 348 
www.itf-czech.cz 
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Prohlášení a souhlas 
 

                                                      
Prohlašuji, že souhlasím s účastí mé osoby  …………………………..………………………....... 
 
bytem …………………………………………………..…................................................................ 
 
rodné číslo ………………………............... 
 
na turnaji  IX. Znojmo Open 2016 
 
v termínu od  3.6.2016  do  4.6.2016 v místě: Sportovní hala v ulici F.J.Curie Znojmo CZE 
 
Já níže podepsaný (podepsaná), tímto svým podpisem potvrzuji, že se účastním uvedené sportovní 
akce dobrovolně na vlastní riziko a nebezpečí. V případě jakéhokoli úrazu nebudu po organizátorovi 
soutěže požadovat žádnou finanční ani jinou náhradu. Součastně beru na vědomí, že pořadatel soutěže 
nenese žádnou odpovědnost za můj majetek a mé osobní věci, pokud dojde k jejich ztrátě v souvislosti 
s mojí účastí na soutěži. Rovněž přebírám hmotnou odpovědnost za věci a majetek mnou poškozený 
nebo zničený. 
 
V uvedeném termínu budu pojištěn u zdravotní pojišťovny 
 
  .............................................................................………………………….………………………… 
  
Dále prohlašuji, že netrpím zdravotními potížemi a nemocemi, které by mohly ohrozit mé zdraví, 
popř. zdraví ostatních účastníků turnaje. S mým zdravotním stavem je můj kauč dobře obeznámen.  
Další skutečnosti týkající se mého zdravotního stavu:  
 
……………………………………............................................................................................................ 
     
………………………………………………………………………………………………………........
vyplňuje se v případě, že soutěžící trpí některou z alergií a jinými zdravotními obtížemi na které je třeba brán zřetel 

Tímto podpisem potvrzuji úplnost a pravdivost výše uvedených údajů. Jsem si vědom, že v případě 
zamlčení, uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů, nesu plnou odpovědnost za škodu způsobenou 
zamlčením, příp. uvedením neúplných nebo nepravdivých údajů. 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 prohlášení připojuji vlastnoruční podpis.  
  
 
V….   ………………………………......   dne ……………………… 
Závodníkovi, který v den soutěže nedovršil 18-ti let, podepisuje toto prohlášení jeho zákonný 
zástupce. 
 
                                                   
                                         
                                                                Podpis:  ................……….……………………….................. 


