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15. otevřené mistrovství České republiky v Taekwondo WTF 

SPORTOVNÍ HALA SLÁVIE PRAHA 
21. června 2008 

 
Pořadatel:  Český svaz Taekwondo WTF 
  Zátopkova 100/2 
  160 17 Praha 6 
  tel..: +420 604 23 28 23 
  email: mcr@taekwondo-wtf.cz 
  www.taekwondo-wtf.cz 
 
Organizátor: SK COBRA DOJANG PRAGUE 
  Dolnocholupická 277/51 
  143 00 Praha 4 
  www.cobra-dojang.cz 
 
Zdravotnická služba:  Sejida Trans – Rescue 
    (zajištěn lékař + zdravotník + sanitka s řidičem)  
   
Základní informace 
 
Místo konání: Sportovní hala Slávie, Vladivostocká 1460,  Praha 10 
   
Uzávěrka přihlášek:  10.6.2008 do 22:00 hod. 
Prosíme dodržet z důvodu získání časového plánu o turnaji a rozvržení váhových kategorií. 
 

Časový harmonogram 
 
Pátek – 20. června 2008    : 19.00 - 22.00  registrace a vážení 
Sobota – 21. června 2008    : 09.00 - 13.00  kvalifikace a čtvrtfinále pro všechny kategorie 
    13.00 - 14.00 přestávka na oběd 
    14.00 - 17.00 semifinále  
    17.00 - 17.30 slavnostní zahájení a exhibice 
    17.30 - 19.00 finále 
    19.30 - 20.00 předávání cen 
( Poznámka : časový harmonogram může být upraven podle potřeby. ) 
 
Ubytování :  
1. INTERNET PORTAL - http://www.hostel.cz/ 
2. HOSTELS 
Hostel BOATHOUSE - http://www.aa.cz/boathouse/ 
Hotel Libeň  - http://www.skmeteor-hotel.cz/ 
Advantage Hostel - http://www.advantagehostel.cz/ 
Privat - http://web.telecom.cz/levneubytovani/ 
Hostel - pension AKAT - http://www.tulak.cz/hostel-m/ 
Hostel ELF - http://www.hostelelf.cz/ 
Hostel Na Zbořenci http://www.boms.cz/hostel/ 
Hostel Přístavní http://www.hostelpristavni.cz/ 
Hostel Spoas http://www.volny.cz/spoas/ 
Hostel SPUS - http://www.spushostels.cz/ 
Hostel Sport - http://www.hostelsport.cz/ 
Hostel Kotva - http://www.kotvacamp.cz/kotva/ 
Hostel Olet - http://hostel.olet.cz/ 
Hostel Le Papillon - http://www.papillon-hostel.cz/ 
3. Travel agency 
Travel agency SKITUR, Matěchova 18, Prague 4, 140 00, Phone/Fax +420 241 126 or +420 241 440 133 
skitur@skitur.cz, www.skitur.cz 
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Závody 
 
Členství:  Pouze členové národních federací kteří jsou členy WTF, ETU, každý člen se musí prokázat 
příslušnou platnou licencí.  
 

Věkové kategorie: 
Aspiranti: 1995, 1996, 1997 
Junioři: 1991, 1992, 1993, 1994 
Senioři: 1990 a starší  
 
Závodník, který dovršil 16.let může startovat v seniorské kategorii, ne však současně s juniorskou 
kategorií. Registrace je možná pouze v jedné kategorii. 
 

Váhové kategorie 
MUŽI 
Aspiranti  -32, -36, -40, -45, -51, -57, -64, +64 
Junioři   -45 -48 -51 -55 -59 -63 -68 -73 -78 +78 
Senioři   -54 -58 -62 -67 -72 -78 -84 +84 
 
ŽENY 
Aspirantky  -32, -36, -40, -45, -51, -57, -64, +64 
Juniorky  -42 -44 -46 -49 -52 -55 -59 -63 -68 +68 
Seniorky.  -47 -51 -55 -59 -63 -67 -72 +72 
 
Důležité upozornění: KATEGORIE MUSÍ OBSAHOVAT MIN. 4 ZÁVODNÍKY. JINAK BUDE 
SLOUČENA S NEJBLIŽŠÍ MOŽNOU KATEGORIÍ. NELZE SLUČOVAT TŘI KATEGORIE. PO 
SLOUČENÍ KATEGORIE BUDE KATEGORIE VYHLÁŠENA BEZ OHLEDU NA POČET 
ZÁVODNÍKŮ.   
 
Závodní plocha: Budou připravena dvě (tři) závodiště s elektronickým bodovacím systémem. 
 

Startovné:  350 Kč 

Přihlášení po uzávěrce (po 10.6.2007): 500 Kč/os. 

 
Vstupné: zdarma  
  
Ceny:   
JEDNOTLIVCI : 1. místo   pohár + medaile + diplom 
   2. místo  medaile + diplom 
   3. místo 2x   medaile + diplom 
 
 
TÝMY :   1. místo   pohár + diplom 
   2. místo  pohár + diplom 
   3. místo   pohár + diplom 
 

Pravidla: 
Vstup na plochu zápasů: Vyhrazen pouze pro závodníka a kauče po kontrole chráničů 
Vstup na plochu pro rozcvičení: Vyhrazen pouze pro závodníka a kauče s platnou akreditací 
Kontrola chráničů: Při vstupu do prostoru zápasů 
Zápasová pravidla: Oficiální pravidla WTF (duben 2005) 
 
 



Zápasy 
 
KO-system 
Kvalifikace   3x2 minuty 
Finále    3x2 minuty 
(Poznámka : doba trvání zápasů může být operativně upravena) 
Závodníci Každý závodník a kouč obdrží akreditační kartu, kterou se bude prokazovat u stolečku 
rozhodčích.  
 
Startovní listinu zasílejte na: Ing. Bohuslav Hybrant 
    Semická 3291/8, 143 00 Praha 4 
    Czech Republic 
    tel: +420 604 232823 
    mcr@taekwondo-wtf.cz 
 

Chrániče 
Všichni závodníci musí mít své vlastní chrániče : Chránič hrudi (vesta), přilbu, suspenzor, chrániče 
holení, předloktí. 
 
 
Protest:  Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke stolečku 
zapisovatelů dané závodní plochy. Protest bude předán arbitrážní komisi, která vysloví neodvolatelný 
verdikt. Arbitrážní komise bude sestavena v den konání soutěže. Poplatek za protest je 500 Kč (při 
oprávněném protestu bude vrácen). 
 
Ručení:  Všichni, kdo se na turnaji jakoukoliv formou podílejí, účastní se na vlastní riziko! Pořadatel 
a/nebo organizátor v žádném případě nepřebírají odpovědnost za osobní nebo věcné škody. Nějaké 
příp. nutné zdravotní pojištění nebo pojištění pro případ nehody při sportu si zajistí každý účastník 
sám. Každý účastník závodů mladší 18.let odevzdá při registraci potvrzené prohlášení od rodičů 
(případně zákonného zástupce), že se závodů účastní na vlastní riziko.  
 
 
--------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

15. otevřené mistrovství České republiky v Taekwondo WTF 
SPORTOVNÍ HALA SLÁVIE 

21. června  2008 
 
 
Já ( můj syn, dcera ) ,        
R.Č.       /      jsem si vědom rizika možného úrazu a jeho následků. Prohlašuji, že jsem 
zdravotně způsobilý k plnokontaktnímu zápasu. Jsem poučen o tom, že úrazové či jiné pojištění si 
hradím sám a organizátor se zříká veškeré odpovědnosti v případě úrazu vzniklého při turnaji.  
V případě nesnímatelných rovnátek zubů jsem si vědom možného vážného poškození chrupu. 
V případě účastníka mladšího 18 let je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce. 
 
 
 
 
   
 
...........................................          ................................................... 
     
      Datum             Podpis rodiče 
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15. Otevřené mistrovství ČR taekwondo WTF 
 
 

Přihláška 
 
 Země :     ............................................................................... 

 Vedoucí týmu :   ............................................................................... 

 Klub     ............................................................................... 

 Adresa :   ............................................................................... 

 Město:     ............................................................................... 

 Tel.: .............................................................. Fax.: ............................................................... 

 Jména trenérů : 1. .................................................... 2. ..................................................... 
 

 Jméno a příjmení 
 

Kup / 
Dan 

Rok 
narození

Kategorie 
S/J/K 

Váhová kat. 

 1      
 2      
 3      
 4      
 5      
 6       
 7       
 8       
 9      
 10      
 11      
 12       
 13      
14       
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 

Zašlete prosím tento formulář nejpozději do 10. června na: 
email: mcr@taekwondo-wtf.cz 
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