ŠKOLA TAE KWON-DO
CLUB BRNO ITF
Kounicova 516/64, 602 00 Brno, Czech Republic
mobil: +420 602 756 704, e-mail: L.machan@volny.cz
www.tkdbrno.cz www.budoshow.com

BRNO OPEN 2022
Datum konání:

sobota 11.6.2022

Místo konání:

sportovní hala TJ Tesla Brno, Halasovo náměstí 7, Brno-Lesná, 638 00

Pořadatel :

Škola Taekwon-Do Club Brno ITF

Ředitel soutěže:

Libor Macháň VI.dan ( + 420 602 756 704 )

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Michal Kobylarz V.dan - mezinárodní rozhodčí

Skupiny:

seniorky, senioři, juniorky, junioři, žákyně, žáci

Disciplíny:

Tul - technické sestavy, Matsogi - sportovní boj, Softkick – boj pěnovou nudlí, techniky na
rychlost do lapy, kopy do výšky, kop ve výskoku přes překážku do lapy.

Přihlášky:

Nejpozději do středy 8.6.2022 do 22:00 hodin
zašlete vyplněnou přihlášku mailem L.machan@volny.cz

Startovné:

200,- Kč / soutěžící – uhradí kouč při registraci
150,- Kč / za disciplínu THE BEST OF THE BEST

Registrace:

Proběhne v sobotu 11.6.2022 v místě konání soutěže od 7.30 - 8.30 hod.

Orientační plán soutěže
neděle 8.3.2020

7.30 - 8.30
8.30 - 9.00
9.00
12.30
13.30 - 19.00
19.30

registrace a vážení
porada a rozdělení rozhodčích na ringy
slavnostní nástup a zahájení soutěže
Soutěž žáků, žákyň, juniorů a juniorek ( tul, matsogi )
registrace seniorů a seniorek
soutěž seniorů a seniorek
orientační ukončení soutěže a vyhlášení

Harmonogram je orientační, je závislý na počtu přihlášených soutěžících a především na počtu rozhodčích.
Dodržte předepsaný počet rozhodčích a časový plán soutěže.

PROPOZICE SOUTĚŽE
I. Divize:

jednotlivci

II. Skupiny:

mladší žáci, mladší žákyně ročník 2012 a mladší
starší žáci, starší žákyně ročník 2011 až 2009
mladší junioři, mladší juniorky ročník 2008 až 2007
starší junioři, starší juniorky ročník 2006 až 2004
senioři, seniorky ročník 2003 a starší

≥ 2012
ml. žáci
st. žáci
ml. junioři
St. junioři
senioři

2011 2010 2009

2008

2007

2006

10. kup až 1.kup
10. kup až 1.kup
10. kup až I. dan
10. kup až III. dan
10. kup až IV. Dan

2005

≤ 2003

2004

10.-1.kup
10. – 1 kup
10.kup - I. dan
10. kup – III.dan
10.kup - IV.dan

Technický stupeň musí odpovídat nejvyššímu potvrzenému v členském průkazu u registrace).

III. Disciplíny a kategorie: Soutěží se v disciplínách technické sestavy a sportovní boj podle pravidel ITF/EITF.
Každá škola může nominovat neomezený počet soutěžících pro všechny disciplíny.

TUL
Kategorie:

žáci
žákyně
junioři
juniorky
senioři
seniorky

10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2. kup +
10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2. kup +
10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2.-1 kup, I dan +
10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2. -1 kup, I dan +
10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2. -1 kup, I dan +
10.-9., 8.-7.,6.-5., 4.-3., 2. -1 kup, I dan +

Eliminace : 1 povinná sestava určená losem systémem „každý s každým“ ve skupině
„BOJ MOLITANOVOU TYČÍ“
Mohou se zúčastnit pouze žáci držitelé technického stupně od 10.-7 kup ve věku od 5-13 let.
délka zápasu vždy 1 x 1 minuty u žáků systémem „každý s každým“
kategorie :

Žáci/ žákyně : -110, -120, -130, -140, -150, -160 a nad 160 cm

„BOJ NA PRVNÍ BOD“
Mohou se zúčastnit pouze junioři a senioři držitelé technického stupně od 10.-7 kup ve věku od 14 let a starší
délka zápasu vždy 1 x 2 minuty systémem „každý s každým“
kategorie :

mladší juniorky -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg
mladší junioři -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
starší juniorky -40, -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
starší junioři -45, -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
seniorky -47, -52, -57, -62, -67, -72, -77, +77 kg
senioři -52, -58, -64, -71, -78, -85, -92, +92 kg

MATSOGI – SPORTOVNÍ BOJ
Mohou se zúčastnit pouze žáci, junioři a senioři držitelé technického stupně 6.kup a vyšší
délka zápasu vždy 1 x 1 minuty u žáků a 1 x 2 minuty u juniorů a seniorů systémem „každý s každým“
Váhové kategorie :
Žáci/ žákyně : -110, -120, -130, -140, -150, -160 a nad 160 cm /nebo

mladší žáci, mladší žákyně -25, -30, -35, -40, +40 kg
starší žáci -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60 kg
starší žákyně -30, -35, -40, -45, -50, -55, +55 kg
mladší juniorky -40, -45, -50, -55, -60, -65, +65 kg
mladší junioři -45, -50, -55, -60, -65, -70, +70 kg
starší juniorky -40, -46, -52, -58, -64, -70, +70 kg
starší junioři -45, -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg
seniorky -47, -52, -57, -62, -67, -72, -77, +77 kg
senioři -52, -58, -64, -71, -78, -85, -92, +92 kg
Poznámka: Hlavní rozhodčí si vyhrazuje právo na možné změny v jednotlivých kategoriích.

DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY
Nebudou systémem „každý s každým“, ale všichni budou v jedné tabulce dle věku a 3 nejúspěšnější závodníci vždy
získají 1-3 místo.

„KOPY NA RYCHLOST DO LAPY“
Mohou se zúčastnit všichni soutěžící ve všech věkových kategorií žáci, junioři a senioři.
Žáci 10-7 kup technika Apchagi (nártem) s položením nohy na zem, délka 20 sec / levá i pravá noha / pauza 30 sec.
Ostatní kategorie technika Dollyo chagi (nártem) s položením nohy na zem, délka 20 sec / levá i pravá noha / pauza
30 sec.
„KOP DOLLYO CHAGI DO VÝŠKY ZE ZEMĚ DO LAPY“
Mohou se zúčastnit všichni soutěžící ve všech věkových kategorií žáci, junioři a senioři.
Technika Dollyo chagi bez výskoku ze země do lapy nártem a při každém zásahu se lapa zvedne o 5 cm výše.
Závodník si může vybrat libovolnou nohu.
„KOP NOMO CHAGI VE VÝSKOKU DO LAPY“
Mohou se zúčastnit pouze soutěžící od 6.kupu ve všech kategoriích žáci, junioři a senioři.
Kop Nomo chagi nebude jako na soutěžích do dálky, ale bude do výšky a při každém zásahu se lapa zvedne o 5 cm
výše. Závodník si může vybrat libovolnou nohu.
„THE BEST OF THE BEST“
Mohou se zúčastnit pouze soutěžící od 4.kupu – IV.danu v kategoriích starší junioři a senioři.
Disciplína sportovní matsogi bez rozdílu váhy - systém bude pavoukem. délka zápasu vždy 1 x 2 minuty
Cena pro vítěze finanční odměna ze startovného a velký pohár.
Poznámka: Hlavní rozhodčí si vyhrazuje právo na možné změny v jednotlivých kategoriích.

IV. Počet rozhodčích: Každá škola zajistí co nejvíce rozhodčích, možnost i ze závodníků – juniorů a seniorů, aby
byla soutěž rychle hotová. Rozhodčí budou mít teplý oběd a občerstvení během soutěže.
V. Všeobecné pokyny: Každý soutěžící předloží při registraci průkaz, či jiný doklad, o svém technickém stupni
(průkaz svazu, danová karta, apod.) Všichni soutěžící musí mít dobok odpovídající pravidlům ITF (původního nebo
nového designu). Pro disciplínu sportovní boj jsou povinné chrániče rukou (otevřená dlaň a chráněné prsty),
nohou, suspenzor (pouze muži), chrániče zubů a u kategorií žáci, žákyně, junioři a juniorky musí být helma.
V místě konání soutěže bude lékařská služba.
VI. Trofeje za vítězství: Každý soutěžící, který se umístí do 3. místa obdrží medaili a diplom. Budou vyhlášeny také
nejúspěšnější školy soutěže, které obdrží poháry za 1-3 místo.
VII. Protest:
Protest proti výroku rozhodčích během soutěže může podat pouze kouč písemně v souladu
s procedurou (do pěti minut po ukončení zápasu) a poplatkem 500,- Kč.
IX. Popis haly: TJ Tesla Brno je sportovní areál, který je umístěn v krásném prostředí brněnského sídliště Lesná
na Halasově náměstí. V areálu se nachází bazén 25m, sportovní hala, gymnastický sál a další sportovní zařízení,
která slouží potřebám sportovních oddílů i široké veřejnosti.

X. Místo turnaje:

Česká republika se nachází ve středu Evropy. Hlavním městem je Praha, která je známá
svojí historií. Brno je druhé největší. Nachází se na Jižní Moravě, která je známá hlavně dobrým vínem. V Brně je
mnoho památek, které stojí za to vidět. Nejznámější je hrad Špilberk, který je dominantou města. . Z hradu je
nádherná vyhlídka na celé město. Toto univerzitní město, je také plné historických budov, které se nachází v centru
města. Nejen v centru města, ale naleznete mnoho malebných hospůdek a kaváren. Pokud budete chtít relaxovat
nachází se tu i několik plaveckých bazénu a aqua park.

