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Národní soutěže
Směrnice pro národní soutěže ČNUT – schváleno dne 17. 6. 2015
1. Systém soutěží
Soutěže České národní unie Taekwon-Do ITF (dále jen unie) probíhají dle platných soutěžních pravidel ITF
včetně stanovených disciplín. Pořadatel soutěže může provést nezbytné úpravy, jako sloučení, nebo
rozdělení kategorií. Úpravu váhových kategorií a kategorií dle TS soutěžících. Dále může přidat další
disciplíny jako např. kategorii sebeobran.
I. stupeň : Soutěže oddílové, nebo otevřené (open). Do prvního stupně patří i soutěže mimo okruh disciplín
uvedených v soutěžních pravidlech ITF. Disciplíny v této kategorii musí být spojeny s používáním technik
Taekwon-Do tak jak se vyučují v oddílech a školách. Jedná se například o kategorii sebeobran a dalších
podobných disciplín. Pořadatel v tomto případě upřesní v propozicích soutěže pravidla disciplíny včetně
jejího bodování.
II. stupeň : Pohár České Republiky. Tato soutěž je otevřená i jiným subjektům mimo ITF s předpokladem
respektování soutěžních pravidel dle propozic soutěže.
III. stupeň : Mistrovství České republiky. Tato soutěž může být dle propozic schválených unií v rámci
oddílů unie, nebo otevřená všem zájemcům mimo okruh ITF včetně zahraničních účastníků za předpokladu
respektování soutěžních pravidel dle propozic soutěže.
2. Soutěžní disciplíny
žáci : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi), domluvený sparring,
junioři : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi), silové
přerážení (wiryok), domluvený sparring.
senioři : technické sestavy (tul), sportovní boj (matsogi), speciální techniky (tukgi), silové
přerážení (wiryok), domluvený sparring.
V soutěžích unie mohou být v případě týmů v technických sestavách sloučeni žáci, žákyně, junioři, juniorky,
senioři a seniorky do jednoho týmu bez ohledu na technický stupeň závodníka. V tomto případě týmy cvičí
pouze jeden volitelný Tul.
V kategorii domluveného sparingu může být smíšený pár bez rozdílu pohlaví a věkové kategorie.
Pořadatel může v propozicích provést úpravy jako například smíšená kategorie žáci (žákyně) a
junior(juniorka). Junior (juniorka) a senior (seniorka)
3. Soutěžní divize, skupiny a kategorie
3.1 Soutěže probíhají v následujících věkových kategoriích:
žákovská skupina : soutěžící, kteří v první den soutěže nedovrší 14 rok věku, kdy spodní věková hranice
není omezena
juniorská skupina : soutěžící, kteří v první den soutěže dovrší 14. rok věku . a
maximálně 18. rok věku.
seniorská skupina : soutěžící, kteří v první den soutěže dovrší 18. rok věku a maximálně 39. rok věku
veteránská skupina : soutěžící, kteří v první den soutěže dovrší 40. rok věku, kdy horní
věková hranice není nijak omezena

3.2 Závodníci mohou být pořadatelem rozděleni do věkových podskupin. Mladší žáci do věku 10 let. Starší
žáci do věku 14. let. Junioři na mladší od 14 do 16 let a od 16 do 18 let.
Dále pořadatel může rozdělit kategorie do dvou technických skupin a to do takto doporučených skupin.
Technická skupina "B": soutěžící, kteří jsou ke dni uzávěrky přihlášky na soutěž držiteli technického stupně
minimálně 8. Kup a maximálně 3. Kup .
Technická skupina "A": soutěžící, kteří jsou ke dni uzávěrky přihlášky na soutěž držiteli technického stupně
2. Kup až IV. Dan.
Žákovská věková skupina „B“je od 8. kupu do 3. Kupu. Skupina „A“ od 2 Kupu do III. Danu,
veteránská věková skupina je od 2. Kupu do VI. Danu.
Organizátorům oblastních soutěží je umožněno v případě nízkého počtu soutěžících sloučit technické
skupiny "B" a "A".
3.3 Závodníci zařazeni do věkových kategorií jsou v disciplínách technické sestavy a sportovní boj
dále rozděleni do technických a váhových kategorií
TUL žáci a žákyně 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III. Dan
junioři a juniorky 8.+7., 6.+5., 4.+3., 2+1., Kup, I. – IV. Dan.
senioři a seniorky 8.+7., 6.+5., 4.+3. 2+1., I. – IV. Dan.
veteráni a veteránky 2.+1. kup, I., II., III., IV., V., VI. Dan
Pro zařazení závodníka do kategorie disciplíny tul je rozhodující technický stupeň platný ke dni uzávěrky
přihlášek na soutěž.
MATSOGI
žáci, žákyně -28, -32, -38, -44, -50, +50 kg
Junioři muži :
ženy:
Mikro :
do 50 kg
Mikro :
do 45 kg
Lehká :
50-56 kg
Lehká :
45-50 kg
LStřední :
56-62 kg
Střední :
50-55 kg
Těžká :
62-68 kg
Těžká :
55-60 kg
Středně těžká : 68-75kg
Středně těžká : 60-65 kg
Super těžká : nad 75 kg
Super těžká : nad 65 kg
Senioři muži :
Mikro :
do 57 kg
Lehká :
57- 63 kg
Střední :
63- 70 kg
Těžká :
70–78 kg
Středně těžká : 78- 85 kg
Super těžká : nad 85 kg

ženy :
Mikro :

do 50 kg

Lehká :
50-56 kg
Střední :
56–62 kg
Těžká :
62–68 kg
Středně těžká : 68 – 75 kg
Super těžká :
nad 75 kg

Pro zařazení závodníka do váhové kategorie je rozhodující aktuální váha při registraci k soutěži. V
této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 8. kup (2. kup v případě veteránů)
a vyšších (ke dni uzávěrky přihlášek). Pořadatel může povolit se souhlasem trenéra v soutěži matsogi i nižší
technický stupeň.

Povolené zásahové plochy (pro všechny věkové skupiny):
hlava zepředu a ze stran (ne zezadu)
tělo od ramen k pupíku a horizontálně zprava doleva od linie spuštěné z ramenní jamky k zápěstí a pouze
zepředu a ze strany (ne zezadu).
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Bodování:
Jeden bod je udělen za :
Útok rukou na střední nebo horní pásmo a to ze země i ve výskoku
Dva body jsou uděleny za :
Útok nohou na střední pásmo a to ze země i ve výskoku.
Tři body jsou uděleny za :
Útok nohou na horní pásmo a to ze země i ve výskoku.
Doporučené doby trvání zápasu :
Trvání zápasu v kategorii žák, žákyně bude trvat 1 x 2 minuty.
Trvání zápasu v kategorii junior, juniorka bude trvat 1 x 3 minuty. Finálový zápas 2 x 2 minuty.
Trvání zápasu v kategorii senior, seniorka bude trvat 1 x 3 minuty. Finálový zápas 2 x 2 minuty.
3.4 Ve speciálních technikách a v silovém přerážení soutěží jednotlivé věkové a technické skupiny
divize jednotlivců v následujících technikách
TUKGI žáci, žákyně : Twimyo Nopi Chagi, Twimyo Dollyo Chagi , Twimyo Nopi Yopcha Jirugi .
juniorky a seniorky : Twimyo Nopi Chagi, Twimyo Nopi Dollyo Chagi, Twimyo Nopi Yopcha Jirugi.
junioři a senioři : Tvimyo Nopi Chagi, Twimyo Nopi Dollyo Chagi , Bande Dollyo Chago, Twimyo
Dollmyo Chagi, Twimyo Nopi Yopcha Jirugi.
V této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 6. kup a vyšších (ke dni uzávěrky
přihlášek).
Výšky jsou uvedeny v cm na střed desky, výška jednotlivých technik bude uvedena v propozicích soutěže.
Pořadatel může v propozicích stanovit buď povinnou, nebo volitelnou nominační techniku, která může být
snížena o 10 cm oproti soutěžní výšce. Za tuto techniku se neudělují žádné body a slouží pouze k dalšímu
postupu do soutěže. Doporučuje se i při nominační technice dodržovat předepsanou proceduru.
Doporučené základní výšky pro techniky :
Twimyo
Twimyo
Bande
Nopi Chgi
Nopi Dollyo Dollyo
Chagi
Chagi
Žáci
Žákyně
Junioři
Juniorky
Senioři
Seniorky

210 cm
200 cm
240 cm
230 cm
250 cm
240 cm

200 cm
190 cm
220 cm
210 cm
230 cm
220 cm

----------------------220 cm
-----------230 cm
------------

Twimyo
Dollmyo
Chagi
-------------------------210 cm
-------------220 cm
--------------

Twimyo
Nopi
Yopcha
Jirugi
100 cm
100 cm
130 cm
120 cm
140 cm
130 cm

Silové přerážení (Wirok)
V této disciplíně nesoutěží žáci a žákyně. Junioři mohou soutěžit pouze, pokud v den závodu dovršili 15 let.
Pro tuto soutěž je stanovena nominační technika snížená o jednu desku. Pokud tuto nominační techniku
soutěžící nepřekoná, dál v soutěži nepokračuje. Splněná nominační technika se nepočítá do získaných bodů.
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Doporučená tabulka pro počet desek /technika
Ap-Joomuk
Junioři
Juniorky
Muži
Ženy

1 deska
-----------3 desky
------------

Sonkal
Taerigi
2 desky
1 deska
3 desky
2 desky

Yopcha
Jirugi
2 desky
2 desky
3 desky
2 desky

Dollyo Chagi Bande Dolly
Chagi
2 desky
1 deska
1 deska
-----------2 desky
2 desky
2 desky
----------------

V této disciplíně mohou soutěžit pouze nositelé technických stupňů 6. kup a vyšších (ke dni
uzávěrky přihlášek).
TUL Tým je složen z pěti členů a jednoho náhradníka. Členové družstva mohou být držiteli kteréhokoliv TS
8. kup a vyšší.
MATSOGI Tým junioři a senioři je složen z pěti členů a jednoho náhradníka. Juniorky a ženy ze tří členů a
jednoho náhradníka.
Do utkání sportovního boje
mohou nastoupit pouze držitelé TS 8. kup a vyšších. Soutěž neprobíhá dle
váhových kategorií.
TUKGI Týmy žáků a žákyň mají pro tuto disciplínu 3+1 člena/členku. Soutěžní techniky jsou stejně jako v
divizi jednotlivců. Týmy juniorů a seniorů mají 5+1 člena. Týmy juniorek a seniorek mají 3 + 1 člena..
WIRYOK Týmy žáků a žákyň v silovém přerážení nesoutěží. Týmy juniorů a seniorů a seniorů mají 5+1
člena. Týmy juniorek a seniorek mají 3 + 1 člena.
Modelový sparring:
Závodníci musí být držiteli alespoň 8 Kupu a nejvýše VI. Danu.
Závodníci mohou být muži, ženy a nebo smíšené páry.
Trvání jednoho kola je alespoň 60 a nejvýše 75 sekund. Modelový sparring se musí skládat z pohybů technik
tak, jak jsou ukázány v Encyklopedii Taekwon-Do ITF, manuálech a tak jak jsou vyučovány na seminářích.
Mohou se střídat rychlé techniky s technikami v normálním rytmu a techniky pomalé.
Každý útok musí mít adekvátní obranu, protiútok nebo úhyb.
Každý z dvojice soutěžících může provést maximálně jeden akrobatický prvek, který není spojen s útočnou
nebo obrannou technikou.
4. Slučování technických a váhových kategorií
V případě nedostatečného obsazení některé soutěžní kategorie technických sestav nebo
sportovního boje je možné kategorie sloučit. Pro slučování kategorií platí následujíc pravidla
kategorie se sloučí, je-li obsazena méně než čtyřmi soutěžícími kategorii lze sloužit pouze s jednou, a to
sousední vyšší kategorií, bez ohledu na četnost obsazení této vyšší kategorie. V případě nedostatečného
obsazení nejvyšší kategorie v dané disciplíně je možné ji sloučit s nejbližší nižší kategorií není-li ani
nejbližší sousední vyšší kategorie obsazena natolik, aby nově vzniklá kategorie čítala alespoň 4 soutěžící, lze
v takovém případě kategorii sloučit ještě s jinou následnou vyšší (tj.
sloučit 3 kategorie), avšak pouze po dohodě s přítomnými kouči na poradě po skončení registrace k dané
soutěži
5. Účastníci soutěží
Účastníky soutěže se rozumí závodníci, koučové, rozhodčí, pořadatelé, organizátoři a hosté. Všichni
účastníci soutěží jsou povinni dodržovat veškeré organizační pokyny a provozní řád daného
sportovního zařízení, v jehož prostorách se soutěž koná. Účastníci soutěží se zdržují a pohybují
pouze ve vyhrazených prostorách haly. Všichni členové unie bez ohledu
na to, zda jsou v pozici závodníka, kouče, rozhodčího, pořadatele, organizátora či hosta, dodržují též
zásady Taekwon-Do a směrnice unie.
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5.1. Závodník
Závodníkem se rozumí člen unie, který startuje na dané soutěži jako jednotlivec nebo člen družstva
v kterékoliv disciplíně. Každý závodník musí být členem svazu ( neplatí pro otevřené závody) a musí mít
platný průkaz unie, nebo členského oddílu unie.
Závodníkovi bude povolen start na soutěži pouze v případě:
Každý soutěžící je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci
o své zdravotní způsobilosti k účasti na soutěžích Taekwon-Do. U osob mladších 18 let má
tuto povinnost jejich zákonný zástupce.
Soutěžící je povinen před svojí první soutěží v daném kalendářním roce předložit a odevzdat
vlastnoručně podepsané prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji, že na základě lékařského posouzení
svého zdravotního stavu, jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž
soutěžních utkání v Taekwon-Do ITF bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ Za osoby mladší 18 let
podepíše takové prohlášení jeho zákonný zástupce.
Prohlášení, musí být opatřeno datem, které je shodné s kalendářním rokem, v němž se příslušná soutěž koná.
Soutěžící předkládá prohlášení při registraci k dané soutěží nebo na sekretariátu unie prostřednictvím
vedoucího své školy. Prohlášení se evidují na sekretariátu unie a informace o jeho předložení pro daný
kalendářní rok je zanesena do unijní databáze s možnosti kontroly.
Závodníci jsou povinni seznámit se s obsahem Antidopingové směrnice ČNUT a dodržovat povinnosti z ní
vyplývající.
Odpovědnost za zranění :
Všichni závodníci musí mít své vlastní úrazové pojištění. Pořadatel soutěže není zodpovědný za jakýkoliv
následek, nebo zranění.
5.2 Kouč
Koučem se rozumí člen unie, oddílu, klubu případně jiné NA asociace, který zastupuje závodníky daného
členského subjektu při dané soutěži a je jedinou oprávněnou osobou, která může podat protest proti výroku
rozhodčích při soutěži.
Při soutěži ve sportovním boji je povinen mít s sebou u zápasiště ručník. Oděv kouče upravují
pravidla ITF. Po soutěžní ploše se kouč pohybuje v čisté sportovní sálové obuvi.
Řídí se pokyny rozhodčích, organizátorů, pořadatelů a pověřených představitelů unie.
Kouč je osoba starší 18 let a je seznámen s aktuálním zněním soutěžních pravidel Taekwon-Do ITF a
modifikacemi ČNUT.
5.3 Rozhodčí
Rozhodčím se rozumí člen unie starší 16-ti let, který se podílí na rozhodování sportovního klání a
vyhodnocování výsledků dané soutěže. Oděv rozhodčího definují pravidla ITF. Je povinen znát
aktuální znění soutěžních pravidel a je povinen zachovávat objektivitu při rozhodování. Řídí se
pokyny hlavního rozhodčího, organizátorů a pověřených představitelů unie. Rozhodčímu, který,
splnil výše uvedená kritéria, může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži v souladu s
rozhodnutím unie. Dále mu může být dle rozhodnutí unie vyplacena odměna ve stanovené výši.
Podmínky pro získání licence rozhodčího jsou uvedeny ve směrnici o rozhodčích ČNUT.
5.4 Pořadatelé
Pořadatelem se rozumí osoba, která se podílí na provozním, technickém a materiálním zabezpečení
soutěže. Řídí se pokyny ředitele soutěže, hlavního rozhodčího a všech pověřených představitelů
unie. Pořadateli, který splnil výše uvedená kritéria, může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži
v souladu s rozhodnutím unie. Dále mu může být dle rozhodnutí unie vyplacena odměna ve
stanovené výši.
5.5. Organizátoři soutěže
Organizátory se rozumí osoby uvedené v propozicích dané soutěže jako organizátoři. Jsou jimi
ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, pracovník pověřený ekonomikou, pracovník pověřený počítačovým
zpracováním a dle potřeby další osoby. Zpravidla se jedná o členy unie pokud není schváleno jinak. Jsou
pověřeni příslušnými orgány unie a jejich činnost probíhá v souladu s nařízeními těchto orgánů.
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Organizátorům soutěže může být poskytnut příspěvek na účast v soutěži v souladu s rozhodnutím unie. Dále
jim může být dle rozhodnutí unie vyplacena odměna ve stanovené výši.
6. Dobok na národních soutěžích
Všichni závodníci na národních soutěžích pořádaných unií budou mít Dobok (starého či nového
designu) dle soutěžních pravidel ITF, který může být doplněn o znak oddílu (na pravé straně
hrudníku nebo na levé či pravé paži). Také logo sponzora podléhá předpisům ITF (na pravém či
levém rukávu, velikost max. 7x8 cm). Dobok nesmí být nijak upravován (přelepován apod.).
Veškeré náležitosti dle ITF musí splňovat i pásek soutěžícího, především rozměry a označení technického
stupně. Technický stupeň, jméno a případné další údaje mohou být vyznačeny pouze na koncích pásku od
uzlu dále, prostor po obvodu těla musí být bez jakýchkoliv nápisů, resp. označení. Na vyhlášení výsledků
soutěže nastupují závodníci buď ve výše uvedeném Doboku nebo ve sportovní soupravě s dlouhými
nohavicemi (případně tričku) uvedené může obsahovat symboliku Taekwon-Do, znaky školy a oddílu. Jiný
oděv není povolen. Po soutěžní ploše se závodník pohybuje bos nebo v čisté sportovní sálové obuvi.
7.Povinné chrániče:
Chrániče rukou (zakryté prsty, otevřené dlaně – nejsou povoleny pytlovky). Nejsou povoleny chrániče
z lakovaného molitanu (typ Macho apod.). Chrániče nohou se zakrytou patou, prsty nesmějí přečnívat přes
chránič. Žáci, žákyně, junioři a juniorky mají povinnou přilbu a chránič chrupu. Žáci a junioři mají povinný
suspenzor. Bez suspenzoru může nastoupit k zápasu po dohodě s rozhodčím a výslovným souhlasem kouče.
Volitelné chrániče:
Chrániče holení, chrániče hlavy (senioři, seniorky), chránič chrupu. Dívky a ženy chránič prsou.
Oficiální terminologie:
A. CHA RYOT
pozor
B. KYONG YE
úklona
C. JUN BI
připravte se
D. SI II –JAK
začněte
E. HAECHYO
od sebe
F. GAE-SOK
pokračujte
G. GOMAN
konec
H. JU UI
napomínání
I, GAM JUM
minus bod
J. SIL KYUK
diskvalifikace
K. HONG
červený
L. CHONG
modrý
8. Vyhodnocování národních soutěží
Každá úroveň soutěží (územní a republikové) má své vlastní celkové vyhodnocení.
Vyhodnocení se provádí vždy na základě prostého srovnání celkového počtu získaných medailí.
Organizátor dané soutěže se bude snažit schváleným systémem
slučování kategorii dosáhnout toho, aby bylo vždy co nejméně nedostatečně obsazených kategorií. V
případě rovnosti počtu získaných medailí dvěma nebo více závodníky či subjekty se zavádí tzv.
pomocné kriterium, kdy rozhoduje zisk zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile dle preference
disciplín: tul, matsogi, tukgi, wiryok a hosinsul.
8.1 Mistr oblasti bude vyhlašován na základě srovnání získaných medailí za daný rok na daných
soutěžích (1. a 2. kolo oblastní soutěže). V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz
výše). V případě absolutní shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr oblasti neudělí
8.2 Pohár České národní unie Taekwon-Do ITF open bude vyhlašován na základě srovnání získaných
medailí na daném kole.
8.3 Mistr České republiky bude vyhlašován na základě srovnání získaných medailí na Mistrovství České
republiky. V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz výše). V případě absolutní
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shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr České republiky neudělí. Mistři České republiky
mohou mimo běžné vyhodnocení (trofej) také získat od unie věcný dar.
8.4 Nejúspěšnější subjekt Mistrovství České republiky bude vyhlášen na základě srovnání získaných
medaili na Mistrovství České republiky. V případě rovnosti se použije pomocné kritérium (viz
výše). V případě absolutní shodnosti získaných medailí v daném roce se titul mistr České
republiky neudělí. Subjekt rovněž získá titul "Nejúspěšnější škola Mistrovství České republiky
roku.
9. Poplatky a pokuty
9.1 Každý oficiální protest proti výroku rozhodčích je zpoplatněn částkou ve výši 500,- Kč.
9.2 Každá změna ve startovní listině (např. v souvislosti s chybným zařazením závodníka do kategorie
apod.) po poradě koučů, je zpoplatněna částkou 1000,- Kč. (Pořadatel může částku upravit, nebo zrušit, toto
uvede v propozicích soutěže).
10. Propozice k soutěžím
Propozice k jednotlivým republikovým soutěžím musí být před zveřejněním předloženy unii ke
schválení. Veškeré konkrétní informace ke všem unijním soutěžím, které nejsou obsaženy v této
směrnici a budou zpracovány v unii schválených propozicích, mají platnost směrnice. Informace
uvedené v unii schválených propozicích jsou nadřazeny této směrnici.
11. Závěrečná ustanovení
Účelem této směrnice je vytvořit jednotný standard pro všechny soutěže v rámci České národní unie
Taekwon-Do ITF. Soutěže probíhají dle pravidel ČNUT, AETF a ITF s modifikacemi pro národní účely.
Modifikace jsou vymezeny touto směrnicí, unijními pokyny a případně propozicemi k jednotlivým
soutěžím.
Tato směrnice je závazná pro všechny soutěže v rámci České národní unie Taekwon-Do ITF.
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