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Sekce 1 – Obecná část 
 
Odstavec 1 Definice 
 
Soutěže Taekwon-do jsou způsobem pro porovnání techniky vyučované zakladatelem 
Taekwon-do Generálem Choi Hong Hi. 
 
Odstavec 2 Účel pravidel 
 
Účelem soutěží je zajistit jednotnost technik, pozvednout kvalitu soutěží pořádaných a 
podporovaných ITF na vyšší úroveň. 
 
Odstavec 3 Aplikace pravidel 
 
Soutěžní pravidla jsou aplikována na všechny soutěže, které organizuje a podporuje ITF a to 
na kontinentální, regionální či národní úrovni. 
 
Odstavec 4 Úpravy a změny pravidel 
 
4.1. Ti kteří si přejí upravit či změnit soutěžní pravidla musí poslat v písemné formě návrh 

úpravy či změny vedení ITF nejméně 6 měsíců před konáním kongresu ITF. 
4.2. Výkonný výbor ITF navržené úpravy či změny prostuduje a pokud je shledá 

odůvodněnými, navrhne je ke schválení kongresem ITF. 
4.3. Než bude rozhodnuto o jakékoliv úpravě či změně soutěžních pravidel budou se 

všechny soutěže řídit podle původních. 
 
Sekce 2 – Organizační Výbor Šampionátu (OVŠ) 
 
Odstavec 5  Zřízení OVŠ 
 
OVŠ bude zřízen v zemi konání šampionátu nejméně 12 měsíců před jeho konáním. 
 
Odstavec 6 Počty členů Organizační výboru šampionátu 
 
OVŠ by měl být zřízen v počtu členů odpovídajícím aktuální situaci v hostitelské zemi. 
 
Odstavec 7 Pravomoci a povinnosti Organizačního výboru šampionátu 
 
7.1. OVŠ zašle návrh pozvání a informací k šampionátu na vedení ITF ke schválení a 

následnému rozeslání všem národním svazům (týmům) nejméně 12 měsíců před jeho 
konáním. 

7.2. OVŠ  zajistí veškeré vybavení, zařízení a lidské zdroje potřebné pro šampionát. 
7.3. OVŠ je odpovědný za zajištění medailí a ostatních cen. 
7.4. OVŠ přijímá a registruje týmy a závodníky pozvané na šampionát. 
7.5. OVŠ zajistí losování a vážení podle příslušného typu soutěže. 
7.6. OVŠ předá společně denní výsledky soutěže a rozlosování pro následující den všem 

účastnickým týmům před zahájením soutěže každý den. 
7.7. OVŠ zajistí 3 vyobrazení startovních číslic (20x15cm) pro všechny soutěžící. 
7.8. Lékaři a zdravotní personál musí být přítomni po celou dobu soutěže. 
7.9. OVŠ musí zajistit bezpečnost všech účastníků. 
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7.10. OVŠ je odpovědný za zajištění stravy a ubytování pro všechny ITF VIP a rozhodčí 
během šampionátu. 

7.11. OVŠ musí zajistit všechny právní závazky vyplývající z šampionátu ve spolupráci 
se Soutěžní komisí a komisí Rozhodčích ITF. 

7.12. OVŠ je odpovědný směrem k ITF za organizaci a řízení šampionátu. 
 
Sekce 3 – Aplikace 
 
Odstavec 8 Přihlášky účastníků 
 
Všichni členové sdružení v ITF, kteří se chtějí zúčastnit šampionátu musí poslat své přihlášky 
OVŠ do stanoveného termínu. 
 
Odstavec 9 Potvrzení přihlášek 
 
Přihlášky závodníků musí být podepsány autorizovanými zástupci příslušného národního 
svazu. 
 
Odstavec 10 Akceptace účastníků 
 
Pokud kterýkoliv národní svaz nezaslal svoji přihlášku a nebo si přeje provést její změnu, 
OVŠ tento požadavek zváží s následujícími podmínkami: 
 
10.1. Národní svaz, který nezaslal svoji přihlášku ve stanoveném termínu musí zaplatit OVŠ 

pokutu 300 USD. 
10.2. Národní svaz, který nezaslal svoji přihlášku ani 3 dny před začátkem šampionátu musí 

zaplatit OVŠ pokutu 500 USD. 
10.3. Pokud si národní svaz přeje ze závažného důvodu provést změnu ve své přihlášce, 

musí zaplatit OVŠ pokutu 150 USD. 
 
Sekce 4 – Kvalifikace 
 
Odstavec 11 Základní pravidla pro účast na šampionátech 
 
Soutěžící účastnící se šampionátu musí být členy ITF a být uvedeni v přihlášce zaslané 
příslušným národním svazem. 
 
Odstavec 12 Základní pravidla pro účast na juniorských šampionátech 
 
Soutěžící účastnící se světového, kontinentálního nebo regionálního juniorského Taekwon-do 
šampionátu musí být ve věku 13 – 17 let v den začátku jeho konání. Současně musí být 
držiteli I., II. nebo III. danu. 
 
Odstavec 13 Základní pravidla pro účast na seniorských šampionátech 
 
Soutěžící účastnící se světového, kontinentálního nebo regionálního seniorského Taekwon-do 
šampionátu musí být ve věku 18 – 39 let v den začátku jeho konání. Současně musí být 
držiteli I., II., III. nebo IV. danu. 
 
Odstavec 14 Základní pravidla pro účast na veteránských šampionátech 
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Soutěžící účastnící se světového veteránského Taekwon-do šampionátu musí být ve věku 40 - 
49 let (stříbrná třída), 50 – 59 let  (zlatá třída) a 60 let a více (platinová třída) v den začátku 
jeho konání. Současně musí být držiteli I., II., III., IV., V. nebo VI. Danu. 
 
Odstavec 15 Verifikace účasti v šampionátech 
 
Technický stupeň a věk závodníka musí být potvrzen danovým certifikátem a cestovním 
pasem. Soutěžící musí předložit potvrzení od lékaře potvrzující způsobilost k soutěži. 
 
Odstavec 16 Sankce za použití dopingových látek 
 
Jestliže je závodník shledán pozitivní na doping, jeho/jejímu týmu nebude dovoleno se 
šampionátu účastnit. 
 
Sekce 5 – Oblečení a vybavení 
 
Odstavec 17 Oděv rozhodčích a soutěžících 
 
17.1. Rozhodčí musí být oblečeni tak jak je popsáno v pravidlech pro rozhodčí ITF 

(modročerné sako, bílá košile s dlouhým rukávem, modročerné kalhoty, modročerná 
kravata, bílá sportovní obuv a bílé ponožky). 

17.2. Oděv členů OVŠ 
Členové OVŠ by měli nosit oblečení stanovené OVŠ 

17.3. Oděv závodníků 
17.3.1. Soutěžící musí nosit oficiálně schválený dobok ITF 

• Držitelé IV., V. a VI. danu nesmí soutěžit v doboku s lemováním na rukávech 
a nohavicích 

17.3.2. Černý pásek musí být podle rozměrů popsaných v pravidlech ITF a s vyznačením 
technického stupně závodníka. 
17.3.3. Startovní číslo musí soutěžící nosit na spodní části horního dílu doboku 
17.3.4. Soutěžící pokud nesoutěží, mohou nosit sportovní oblečení, plášť, sportovní obuv a 
atd. 
17.3.5. Soutěžící, kteří se účastní zahajovacího a závěrečného ceremoniálu mohou být 
oblečení v doboku nebo v oficiálním oděvu týmu. Soutěžící při slavnostním nástupu nesmí 
nést kamery, vlajky, plakáty atd. 
 
Odstavec 18 Vybavení 
 
18.1. Bezpečnostní vybavení a chrániče pro závodníky v matsogi 
18.1.1. Povinné: 
18.1.1.1. Chrániče rukou i nohou musí být schváleného typu 
18.1.1.2. Chránič zubů 
18.1.1.3. Muži chránič genitálií (suspenzor) pod dobokem 
18.1.1.4. Ženy chránič prsou pod dobokem 
18.1.2. Volitelné: 
18.1.2.1. Junioři a Veteráni mohou soutěžit s chráničem hlavy schváleného typu 
18.1.2.2. Veteráni mohou pod dobokem nosit chránič břicha a žeber 
18.1.2.3. Soutěžící mohou nosit chrániče holení a předloktí pod dobokem 
18.1.2.4. Ženy chránič genitálií (suspenzor) pod dobokem 
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18.1.2.5. Ochranné prostředky a ostatní chrániče musí být schváleného typu obsahující 
elastické materiály a nebo s pryžovou výplní. 

18.2. Jakékoliv ostatní ochranné prostředky a chrániče nejsou povoleny s výjimkou výše 
uvedených 

18.2.1. Vybavení nesmí obsahovat pevné materiály jako jsou kovy, kosti a plasty 
18.2.2. Chrániče a ochranné prostředky nesmi obsahovat zipy, šněrování nebo cvoky 
18.2.3. Není povoleno nosit hodinky ani jiné ozdoby 
18.2.4. Závodníci nesmí používat spony nebo pérka pro uchycení vlasů 
18.3. Zranění závodníka vyžadující bandáž či fixaci nesmí jakýmkoliv způsobem 

znevýhodnit soupeře a musí být schváleno oficiálním lékařem soutěže. 
18.4. Soutěžící v matsogi musí být vzájemně odlišeni červenými a modrými chrániči. 
 
Sekce 6 – Pojištění a první pomoc 
 
Odstavec 19 Pojištění 
 
19.1. OVŠ musí zajistit pro soutěžní halu veškerá zákonná pojištění, požární certifikáty a 

správní licence. 
19.2. Všichni soutěžící musí podepsat své přihlášky a být pojištěni pro účast v šampionátu. 
 
Odstavec 20 První pomoc 
 
20.1. Soutěžící zranění během soutěže mají nárok na ošetření lékařskou službou, kterou 

zajistil OVŠ. 
20.2. Lékař po dokončení ošetření soutěžícího středovému rozhodčímu doporučí další účast 

v soutěži. Rozhodnutí lékaře je konečné. 
 
Sekce 7 – Soutěžní prostory a vybavení 
 
Soutěžní hala musí být plně vybavena a zařízena. OVŠ musí vyhradit místa pro VIP. 
 
Odstavec 21 Osvětlení 
 
Osvětlení nesmí být níže než 5 metrů nad soutěžní plochou. 
 
Odstavec 22 Soutěžní plocha 
 
22.1. Soutěžní plocha pro matsogi je o rozměrech 9 x 9 metrů s okraji 1 metr. 
22.2. Plocha může být vyvýšena. V tomto případ musí být okraj 2 metry široký na všech 4 

stranách. Vyvýšení může být v rozsahu 50 až 100cm od země. 
22.3. Plocha musí být vytvořena z tatami o tloušťce 2-5cm. 
22.4. Soutěžní plocha a okraj musí být odlišeny různou barvou. V případě použití tatami 

jedné barvy musí být soutěžní plocha a okraj odlišeny 5cm širokou čarou. 
22.5. Uvnitř soutěžní plochy musí být červená a modrá plocha tatami (1 x 1m) pro indikaci 

červeného a modrého rohu s mezerou 1 metr mezi nimi. 
Pokud je soutěžní plocha vytvořena jednobarevným tatami, musí být červená čára 
vyznačena na pravé straně a modrá čára na levé straně v délce a šířce 5-ti cm 
s mezerou 2 metry. 

 
Odstavec 23 Místa pro členy Soutěžního výboru 
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Stůl by měl být umístěn v předu pro nejlepší výhled a vyhlašování. 
 
Odstavec 24 Místa pro členy výboru rozhodčích 
 
Výbor rozhodčích by měl být umístěn vedle stolu Soutěžního výboru. 
 
Odstavec 25 Místa pro rozhodčí 
 
Místa pro odpočívající rozhodčí by měla být umístěna za stolem Výboru rozhodčích. 
 
Odstavec 26 Místa pro lékařský tým 
 
Lékařský tým by měl být umístěn na odpovídajícím místě v soutěžní hale s označením 
Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce. 
 
Odstavec 27 Místa pro porotu 
 
Porota je umístěna před každou soutěžní plochou. 
 
Odstavec 28 Místa pro rozhodčí 
 
28.1. Středový rozhodčí pro matsogi řídí zápas v zápasišti. 

Pro tul a hosinsool středový rozhodčí sedí uprostřed 5 sudí. 
28.2. Pro matsogi jsou rohoví rozhodčí rozmístění ve 4 rozích. 
28.3. Sudí pro tul sedí před stolem poroty. 
 
Odstavec 29 Místa pro zapisovatele a časoměřiče 
 
Zapisovatel a časoměřič sedí  50 cm stranou od stolu poroty. 
 
Odstavec 30 Místa pro kouče při sportovním boji 
 
Koučové při sportovním boji sedí 1 metr od soutěžní plochy. 
 
Odstavec 31 Vybavení 
 
Soutěžní plocha musí být vybavena potřebným vybavením pro t-ki a wirok, a vizuálními 
prostředky. 
 
Sekce 8 – Vážení a losování 
 
Odstavec 32 Vážení 
32.1. Vážení musí být provedeno pro muže a ženy dle určeného pořadí nejdéle 72 hodin 

před a ne méně než 1 hodinu před začátkem soutěže. Vážení potvrdí v přihláškách 
zaslaných národními svazy/týmy osoby pověřené OVŠ. 

32.2. Během vážení musí soutěžící předložit svůj danový certifikát a cestovní pas. 
32.3. Pro vážení musí být použity váhy splňující mezinárodní standardy. 
32.4. Pouze soutěžící, kteří splnili předepsanou váhu mohou soutěžit v matsogi. 
32.5. Soutěžící, kteří nesplnili předepsanou váhu nemohou soutěžit v individuálním matsogi. 
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Odstavec 33 Losování 
 
33.1. Los by měl zajistit, aby soutěžící, kteří se na minulém šampionátu umístili na 1., 2. a 

3. místě nesoutěžili proti sobě. Závodník, který se umístil na 1. místě bude umístěn 
v pavouku nejvýše. Závodník z 2. místa bude umístěn v pavouku nejníže. Soutěžící 
z 3. míst budou umístění uprostřed pavouka – jeden do horní poloviny a druhý do 
spodní. 

33.2. Osoby pověřené OVŠ a zástupci týmů se účastní losování. Losování musí být 
provedeno veřejně. 

33.3. Pokud je závodníků či týmů méně než 2, losování se neprovádí. 
33.4. Los je pouze pro závodníky uvedené v přihláškách zaslaných jeho/jejím národním 

svazem nebo týmem. 
33.5. Los pro tul 
33.5.1. Rozdělení v individuální soutěži je dle pohlaví a technického stupně závodníka 
33.5.2. Rozdělení v týmové soutěži je dle pohlaví závodníka. 
33.6. Los pro matsogi 
33.6.1. Rozdělení v individuální soutěži je dle pohlaví a váhy závodníka 
33.6.2. Rozdělení v týmové soutěži je dle pohlaví závodníka. 
33.7. Jsou rozlosovány skupiny a pořadí v nich 
33.8. Pořadí pro wirok a t-ki je určeno Výborem rozhodčích ve spolupráci s OVŠ. 
 
 
Sekce 9 – Delegáti a koučové 
 
Odstavec 34 Delegáti 
 
34.1. Delegát zastupující jeho/její zemi musí být schválen Národní federací 
34.2. Delegát registruje závodníky k soutěži, vyřizuje korespondenci a spolupracuje 

s pověřenými zástupci v průběhu soutěže 
 
Odstavec 35 Koučové 
 
35.1. Kouč musí mít během soutěže sportovní oděv a obuv. 
35.2. Během soutěže v matsogi (jednotlivci i týmy) sedí kouč nejméně 1 metr od zápasiště 
35.3. V průběhu zápasů nesmí kouč vystupovat takovým způsobem, který by narušoval jeho 

průběh. 
 
Sekce 10 – Soutěž 
 
Odstavec 36 Disciplíny a jejich posloupnost 
 
36.1. Pořadí disciplín pro juniorské šampionáty je tul, matsogi, hosinsool a t-ki 
36.2. Pořadí disciplín pro seniorské šampionáty je tul, matsogi, hosinsool, wirok a t-ki 
36.3. Pořadí disciplín pro veteránské šampionáty je tul, matsogi, wirok a hosinsool 
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Odstavec 37 Divize 
 
37.1. Pro juniorské šampionáty: 
37.1.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

• Tul: I., II. a III. dan 
• Matsogi: 7 váhových kategorií 
• T-ki 

37.1.2. Družstva 
• Tul 
• Matsogi 
• T-ki 
• Hosinsool 
 

37.2. Pro seniorské šampionáty: 
37.2.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

• Tul: I., II., III. a IV. dan 
• Matsogi: 7 váhových kategorií 
• T-ki 
• Wirok 

37.2.2. Družstva 
• Tul 
• Matsogi 
• T-ki 
• Wirok 
• Hosinsool 
 

37.3. Pro veteránské šampionáty: 
37.3.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

Třídy: Stříbrná (40-49 let), Zlatá (50-59 let) a Platinová (60 a více let) 
• Tul: I., II., III., IV., V. a VI. dan  
• Matsogi: 5 váhových kategorií (s výjimkou platinové třídy) 
• Wirok (jen pro stříbrnou a zlatou třídu) 

37.3.2. Družstva 
Pouze jedno družstvo za stát může soutěžit a to bez ohledu na věk. 

• Tul 
• Matsogi (s vyjímkou platinové třídy) 
• Wirok (s vyjímkou platinové třídy) 
• Hosinsool 

 
Odstavec 38 Počty soutěžících 
 
Členové týmu nemusí být nezbytně vybráni z řad soutěžících v jednotlivcích. 
38.1. Jednotlivci: 
38.1.1. Pro juniorská a seniorská mistrovství je počet soutěžících omezen na 1 v kategorii za 

stát. 
38.1.2. Pro veteránská mistrovství je počet soutěžících omezen na 3 v kategorii za každý stát. 
38.1.3. Soutěžící, kteří se účastní soutěže jednotlivců mohou nastoupit rovněž v soutěži týmů. 
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38.2 Týmy: 
38.2.1 Tým je tvořen 5 soutěžícími a 1 náhradníkem 
38.2.2 Tým veteránů je tvořen 3 soutěžícími a 1 náhradníkem. 
38.2.3 Pouze 1 tým za každý stát může nastoupit k soutěži. Tento tým se účastní soutěže 

v tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool. 
 
Odstavec 39 Vyhlašování 
 
39.1. Pro každý zápas bude vyhlášeno jméno, startovní číslo a země daného soutěžícího. 
39.2. Soutěžící se musí hlásit porotě příslušného ringu společně se svojí identifikační kartou. 
39.3. Pokud se soutěžící neohlásí porotě do 2 minut od ohlášení, bude provedeno 3. a 

poslední vyhlášení po 30 vteřinách. Jestliže se soutěžící neohlásí porotě ani po 3. 
vyhlášení může být diskvalifikován. 

 
 
Odstavec 40 Kontrola vybavení 
 
40.1. Rozhodčí je povinen zkontrolovat dobok a ostatní vybavení zda je oficiálně 

schváleného typu a není poškozené. 
40.2. Jestliže je jakákoliv část shledána vadnou či nevyhovující, musí být vyměněna. 

Soutěžící má na provedení výměny 2 minuty. 
40.3. Pokud není výměna provedena do 2 minut může být soutěžící diskvalifikován. 
 
Odstavec 41 Zdvořilost 
 
Soutěžící musí před začátkem a po skončení zápasu pozdravit sbor rozhodčích a rovněž sebe 
navzájem povelem „TAEKWON“. 
 
Sekce 11 – Oficiální terminologie 
 

• CHA RYOT    POZOR 
• KYONG YAE   POZDRAV 
• JA YU MATSOGI   SPORTOVNÍ BOJ 
• JUN BI    PŘIPRAVIT 
• SHI JAK    ZAČNETE 
• HE CHYO    OD SEBE 
• GESOK    POKRAČUJTE 
• GU MAN    KONEC 
• JU UI     NAPOMÍNÁNÍ 
• GAM JOM    MÍNUS BOD 
• SIL KYOK    DISKVALIFIKACE 
• HONG    ČERVENÝ 
• CHONG    MODRÝ 
• ILHE JON    1. KOLO 
• YI HE JON    2. KOLO 
• SAM HE JON   3. KOLO 
• YON JANG JON   PRODLOUŽENÍ 
• DUK JOM JON   NA PRVNÍ BOD 
• SUNG    VÍTĚZ 
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• JI JONG TUL   POVINNÝ TUL 
• SON TAEK TUL   VOLITELNÝ TUL 
• HO SIN KYONG GI   SEBEOBRANA 
• TUK GI    SPECIÁLNÍ TECHNIKY 
• WI RYOK    SILOVÉ PŘERÁŽENÍ 
• GAE IN JON    SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ 
• DAN CHE JON   SOUTĚŽ TÝMŮ 

 
 
Sekce 12 – Ceny 
 
Odstavec 42 Ceny pro juniorské šampionáty 
 
42.1 Individuální soutěž 

42.1.1  TUL (muži) 3 zlaté – 3 stříbrné – 6 bronzových 
TUL (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 6 bronzových 

42.1.2  MATSOGI (muži) 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových 
MATSOGI (ženy) 7 zlatých – 7stříbrné – 14 bronzových 

42.1.3  T-KI (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 
T-KI (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 

42.1.4  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (muži) 1 pohár 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (ženy) 1 pohár 

42.2 Týmová soutěž 
42.2.1  TUL (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 

TUL (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 
42.2.2  MATSOGI (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 

MATSOGI (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 
42.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 3 bronzové 
42.2.4  T-KI (muži) 6 zlatých- 6 stříbrných- 6 bronzových 

T-KI (ženy) 6 zlatých - 6 stříbrných- 6 bronzových 
42.2.5  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (ženy) 1 pohár 
42.3  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár 

 
Odstavec 43 Ceny pro seniorské šampionáty 
 
43.1 Individuální soutěž 

43.1.1  TUL (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových 
TUL (ženy) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových 

43.1.2  MATSOGI (muži) 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových 
MATSOGI (ženy) 7 zlatých – 7 stříbrných – 14 bronzových 

43.1.3  WIROK (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 
WIROK (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 

43.1.4  T-KI (muži) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 
T-KI (ženy) 1 zlatá – 1 stříbrná – 1 bronzová 

43.1.5  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (muži) 1 pohár 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZÁVODNÍK (ženy) 1 pohár 
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43.2 Týmová soutěž 
43.2.1  TUL (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 

TUL (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 
43.2.2  MATSOGI (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 

MATSOGI (ženy) 6 zlatých – 6 stříbrných – 12 bronzových 
44.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 3 bronzové 
43.2.4  WIROK (muži) 6 zlatých – 6 stříbrných – 6 bronzových 

WIROK (ženy) 6 zlatých –6 stříbrných – 6 bronzových 
43.2.5  T-KI (muži) 6 zlatých - 6 stříbrných - 6 bronzových 

T-KI (ženy) 6 zlatých - 6 stříbrných - 6 bronzových 
43.2.6  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (ženy) 1 pohár 
43.3  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár 
 

Odstavec 44 Ceny pro veteránské šampionáty 
 
44.1 Individuální soutěž 

44.1.1  TUL (muži) 18 zlatých – 18 stříbrných – 36 bronzových 
TUL (ženy) 18 zlatých – 18 stříbrných – 36 bronzových 

44.1.2  MATSOGI (muži) 10 zlatých – 10 stříbrných – 20 bronzových 
MATSOGI (ženy) 10 zlatých – 10 stříbrných – 20 bronzových 

44.1.3  WIROK (muži) 2 zlaté – 2 stříbrné – 2 bronzové 
WIROK (ženy) 2 zlaté – 2 stříbrné – 2 bronzové 

44.1.4 CENA ZA NEJLEPŠÍ TECHNIKU (muži) 2 poháry (s výjimkou platinové) 
CENA ZA NEJLEPŠÍ TECHNIKU (ženy) 2 poháry (s výjimkou platinové) 

44.1.5  CENA CTI (muži) 1 pohár 
CENA CTI (ženy) 1 pohár 

44.2 Týmová soutěž 
44.2.1  TUL (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových 

TUL (ženy) 4 zlaté –4 stříbrné – 8 bronzových 
44.2.2  MATSOGI (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 8 bronzových 

MATSOGI (ženy) 4 zlaté –4 stříbrné – 8 bronzových 
44.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 stříbrné – 3 bronzové 
44.2.4  WIROK (muži) 4 zlaté – 4 stříbrné – 4 bronzové 

WIROK (ženy) 4 zlaté – 4 stříbrné –4 bronzové 
44.2.5  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM (muži) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM(ženy) 1 pohár 
44.3  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (1. místo) 1 pohár 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (2. místo) 1 pohár 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ZEMĚ (3. místo) 1 pohár 

 
Odstavec 45 Ocenění pro nejlepší techniku, Ocenění pro nejlepší tým šampionátu a Čestná 
cena 
 
Medaile získané z kategorií, kde je 3 a méně soutěžících či týmů se nebudou započítávat do 
hodnocení Nejúspěšnější země a Nejúspěšnější tým. 
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45.1. Cena za nejlepší techniku 
45.1.1. Cena bude udělena soutěžícímu, který získá nejvyšší počet medailí v individuální 

soutěži. 
45.1.2. V případě stejného počtu zlatých medailí je rozhodující počet stříbrných a 

bronzových. 
45.1.3. Pokud je stejný počet zlatých, stříbrných a bronzových medailí, budou sečteny zlaté, 

stříbrné a bronzové medaile za tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool. 
45.2. Nejúspěšnější tým 

Medaile získané týme v každé disciplíně jsou do celkového hodnocení započteny jako 
jedna. Cena je udělena podle stejného principu jako Cena za nejlepší techniku 

45.3. Cena cti 
Poháry jsou uděleny nejstaršímu muži a ženě účastnící se Veteránského šampionátu 

 
Odstavec 46 Cena pro nejlepší zemi šampionátu 
 
46.1. Cena bude udělena zemi, která získá nejvyšší počet zlatých medailí v individuální a 

týmové soutěži (medaile získané v soutěži týmu jsou započítávány pouze jako jedna). 
46.2. V případě shodného počtu zlatých medailí, jsou rozhodující stříbrné a po té bronzové 

medaile. 
46.3. Pokud je stejný počet zlatých, stříbrných a bronzových medailí, budou sečteny zlaté 

medaile za tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool, při stejném počtu pak stříbrné a 
bronzové. 

 
Sekce 13 – Tul 
 
Odstavec 47 Systém soutěže 
 
Je použit pyramidový eliminační systém. Nejsou žádná extra kola pro kvalifikaci. Soutěžící 
jsou klasifikování následujícím způsobem: 

- 2 soutěžící, kteří byli poraženi v semifinále jsou oba klasifikováni na 3. místě a 
oceněni bronzovými medailemi. Z tohoto důvodu nejsou žádná 4. místa. 

- 4 soutěžící  poraženi ve čtvrt-finále jsou všichni klasifikováni na 5. místě. Z tohoto 
důvodu nejsou žádná, 6., 7. nebo 8. místa. 

- Stejný systém je aplikován pro všechna ostatní kola předcházející čtvrt-finále. 
 
Odstavec 48 Systém bodování 
 
48.1. Individuální soutěž 
48.1.1. Hodnocený obsah:  

- Technický obsah  
- Síla 
- Rovnováha 
- Kontrola dechu 
- Rytmus 

48.1.2. Kritéria hodnocení 
Technický obsah   10 bodů 
Síla     6 bodů 
Rovnováha    6 bodů 
Kontrola dechu   6 bodů 
Rytmus    6 bodů 
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48.1.3. Srážky bodů 
Pokud není správné provedení; 
Technický obsah   1 bod 
Síla     1 bod 
Rovnováha    1 bod 
Kontrola dechu   1 bod 
Rytmus    1 bod 

48.1.4. Metoda 
Body budou odečteny pro každou položku z maxima 34 bodů. 

 
48.2. Týmová soutěž 
48.2.1. Hodnocený obsah: 

- Prezentace, týmová práce a choreografie 
- Technický obsah  
- Síla 
- Rovnováha 
- Kontrola dechu 
- Rytmus 

 
48.2.2. Kritéria hodnocení 

Týmová práce a choreografie  10 bodů 
Technický obsah   10 bodů 
Síla     6 bodů 
Rovnováha    6 bodů 
Kontrola dechu   6 bodů 
Rytmus    6 bodů 

48.2.3. Srážky bodů 
Pokud není správné provedení; 
Týmová práce    1 bod 
Technický obsah   1 bod 
Síla     1 bod 
Rovnováha    1 bod 
Kontrola dechu   1 bod 
Rytmus    1 bod 

48.2.4. Metoda 
Body jsou uděleny stejně jako v individuální soutěži. 

 
Odstavec 49 Individuální soutěž 
 
Vždy soutěží současně 2 soutěžící proti sobě dle jejich technického stupně. 
49.1. Soutěžící předvedou 1 volitelnou sestavu dle jejich technického stupně a 1 povinnou 

sestavu, kterou určí porota (mimo volitelnou sestavu). 
49.1.1. I. Dan 

Volitelná: od Kwang-Gae do Ge-Baek 
Povinná: od Chon-Ji do Ge-Baek 

49.1.2. II. Dan 
Volitelná: od Eui-Am do Juche 
Povinná: od Chon-Ji do Juche 
 
 



 

Strana 17 z 29 

49.1.3. III. Dan 
Volitelná: od Sam-Il do Choi-Yong 
Povinná: od Chon-Ji do Choi-Yong 

49.1.4. IV. Dan 
Volitelná: od Yon-Gae do Moon-Moo 
Povinná: od Chon-Ji do Moon-Moo 

49.1.5. V. dan 
Volitelná: od Se-Jong do So-San 
Povinná: od Chon-Ji do So-san 

49.1.6. VI. dan 
Volitelná: Tong-Il 
Povinná: od Chon-Ji do So-san 

49.2. Rozhodnutí o vítězi: 
Předseda poroty určí vítěze dle signalizace vlaječkami 5-ti sudích 

49.2.1. Pokud 3 a více sudích rozhodlo o vítězství jednoho soutěžícího, stává se tento vítězem. 
49.2.2. Pokud 2 sudí rozhodli o vítězství prvního soutěžícího, 1 sudí rozhodl o vítězství 

druhého soutěžícího a 2 sudí hodnotí remízou. Stává se vítězem první soutěžící. 
49.2.3. Pokud 3 a více sudích hodnotí zápas remízou, je výsledek zápasu remíza. 
49.2.4. Pokud 2 sudí rozhodli o vítězství prvního soutěžícího, 2 sudí pro druhého soutěžícího 

a 1 sudí hodnotí utkání remízou, je výsledek zápasu remíza. 
49.2.5. Pokud je výsledek zápasu remíza, předseda jury vybere další povinnou sestavu. Toto 

se opakuje dokud není rozhodnuto o vítězi. 
 
Odstavec 50 Týmová soutěž 
 
50.1. Týmy soutěží v jedné volitelné a v jedné povinné sestavě (s výjimkou volitelné 

sestavy), kterou vybere předseda poroty. 
50.2. Volitelné a povinné sestavy v týmové soutěži juniorů, seniorů a veteránů 
50.2.1. Pro juniory 

Volitelná – od Kwan-Gae do Choi-Yong 
Povinná – od Chon-Ji do Ge-Baek 

50.2.2. Pro seniory 
Volitelná – od Kwan-Gae do Moon-Moo 
Povinná – od Chon-Ji do Ge-Baek 

50.2.3. Pro veterány 
Volitelná – od Kwan-Gae do Tong-Il 
Povinná – od Chon-Ji do Ge-Baek 

50.3. Týmy se v prezentaci sestav vzájemně střídají. 
Oba týmy předvedou stejnou povinnou sestavu. 

50.4. Rozhodnutí o vítězi zápasu je stejné jako v individuální soutěži 
 

 
Odstavec 51 Sbor rozhodčích 
 

• 1 předseda poroty 
• 2 členové poroty 
• 5 sudích 
• 1 zapisovatel 

 
 



 

Strana 18 z 29 

Sekce 14 – Matsogi 
 
Odstavec 52 Systém soutěže 
 
Je použit pyramidový eliminační systém. Nejsou žádná extra kola pro kvalifikaci. Soutěžící 
jsou klasifikování následujícím způsobem: 

- 2 soutěžící, kteří byli poraženi v semifinále jsou oba klasifikováni na 3. místě a 
oceněni bronzovými medailemi. Z tohoto důvodu nejsou žádná 4. místa. 

- 4 soutěžící  poraženi ve čtvrt-finále jsou všichni klasifikováni na 5. místě. Z tohoto 
důvodu nejsou žádná, 6., 7. nebo 8. místa. 

- Stejný systém je aplikován pro všechna ostatní kola předcházející čtvrt-finále. 
 
Odstavec 53 Úderové plochy 
 
53.1. Ruce – přední strana pěsti, obrácena strana pěsti, boční strana pěsti, malíková hrana a 

obrácená malíková hrana. 
53.2. Nohy – bříška chodidel, chodidlo, zadní strana paty a nárt . 
 
Odstavec 54 Oblasti zásahu 
 
54.1. Obličej a krk ze předu a strany (s výjimkou zadní strany) 
54.2. Přední a boční část trupu vymezená vertikálně od pupku ke krku a horizontálně 

vertikálami procházejícími vrcholy podpažních jamek (s výjimkou zadní strany). 
Pokud je paže v kontaktu s tělem (trup nebo hlava) v úseku od prstů po loket, je to 
považováno za součást těla. 
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Odstavec 55 Kritéria bodování 
 
Bod je udělen pouze tehdy je-li technika zastavena 2cm před místem zásahu. 
 
55.1. 1 bod je udělen za: 

• Technika rukou na střední nebo horní pásmo 
• Technika nohou na střední pásmo 
• Technika rukou ve výskoku (obě chodidla ve vzduchu) na střední pásmo 
• Přesný blok 

 
55.2. 2 body jsou uděleny za: 

• Technika nohou na horní pásmo 
• Technika rukou ve výskoku na horní pásmo (obě chodidla musí být ve vzduchu) 
• Technika nohou ve výskoku na střední pásmo 
 

55.3. 3 body jsou uděleny za: 
• Technika nohou ve výskoku na horní pásmo 
• Technika nohou ve výskoku s otočkou (180°) na střední pásmo 
 

55.4. 4 body jsou uděleny za: 
• Technika nohou ve výskoku s otočkou (180°) na horní pásmo 
• Technika nohou ve výskoku s otočkou (o 360° nebo více) na střední pásmo 

 
55.5. 5 bodů je uděleno za: 

• nohou ve výskoku s otočkou (o 360° nebo více) na horní pásmo 
 
Při provedení 2 nebo 3 technik rukou či nohou ve výskoku, splňujících kritéria pro udělení 
bodu, jsou body uděleny pro každou techniku. 
 
Odstavec 56 Napomínání 
 
56.1. Napomínání 
56.1.1. Za následující provinění: 

• Útok na nepovolené místo zásahu nebo použití nepovolené techniky 
• Opuštění zápasiště (oběma chodidly) 
• Dotek podlahy jinou částí těla než chodidly 
• Držení či chycení 
• Vytláčování 
• Předstírání zranění 
• Úmyslné vyhýbání se boji 
• Více než 2 po sobě jdoucí údery rukou 
• Opakované zvedání ruky na znamení získání bodu 
• Nerespektování povelů středového rozhodčího 
• Otáčení se zády k soupeři za účelem vyhýbání se boji 
• Zbytečné mluvení při zápase 
 

56.1.2 1 bod je odečten z celkového skóre za každé 3 napomínání 
56.1.3 Soutěžící nebude diskvalifikován po odečtení 3 bodů za napomínání 
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56.2. Odečítání bodů - mínus body (Žluté karty) 
56.2.1. Za následující provinění: 

• Insultace soupeře 
• Bodání, škrábání, kousání 
• Útok na upadlého soupeře nebo nepřipraveného soupeře po zastavení zápasu 

středovým rozhodčím 
• Kontakt 
• Útok hlavou, loktem nebo kolenem 

 
56.2.2. Středový rozhodčí uděluje žluté karty (mínus body) ukázáním žluté karty 
56.2.3. Žluté karty se přenášejí do prodloužení a boje na rozdíl bodu pouze jako žluté karty 

(počet), ale ne jako „mínus body“ (neprovádí se odečet bodů). 
 
56.3. Diskvalifikace (Červené karty) 
56.3.1. Za následující provinění: 

• Nevhodné chování vůči rozhodčím 
• Ignorování povelů středového rozhodčího 
• Za zranění způsobené soupeři silným kontaktem, v jehož důsledku nemůže dále 

v zápase pokračovat  
• Pokud je někdo ze soutěžících podezřelý, že je pod vlivem alkoholu nebo drog. 
• 3 žluté karty v jednom utkání 

56.3.2. Pokud jsou soutěžícímu v zápase uděleny 3 mínus body, středový rozhodčí ukáže 
červenou kartu na znamení diskvalifikace. 

 
Odstavec 57 Individuální soutěž 
 
57.1.  Váhové kategorie 
57.1.1  Pro juniorské šampionáty 
Do každé váhové kategorie může za stát nastoupit 1 soutěžící. 
57.1.1.1. Muži 

-45kg 
-51kg 
-57kg 
-63kg 
-69kg 
-75kg 
+75kg 

57.1.1.2. Ženy 
- 40kg 
-46kg 
-52kg 
-58kg 
-64kg 
-70kg 
+70kg 
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57.1.2. Pro seniorské šampionáty 
Do každé váhové kategorie může za stát nastoupit 1 soutěžící. 
57.1.2.1.  Muži 

-50kg 
-57kg 
-64kg 
-71kg 
-78kg 
-85kg 
+85kg 

57.1.2.2. Ženy 
- 45kg 
-51kg 
-57kg 
-63kg 
-69kg 
-75kg 
+75kg 

 
57.1.3. Pro veteránské šampionáty 
Divize: Stříbrná třída (40-49 let), Zlatá třída (50 let a více) 
Do každé váhové kategorie může za stát nastoupit 3 soutěžící. 
 
57.1.3.1.  Muži 

-64kg 
-73kg 
-80kg 
-90kg 
+90kg 

57.1.3.2. Ženy 
-54kg 
-61kg 
-68kg 
-75kg 
+75kg 

 
57.2. Délka utkání 
57.2.1. Pro juniory a seniory je délka utkání 2 kola po 2 minutách v eliminaci a ve finále 3 

kola po 2 minutách. 
57.2.2. Pro veterány je délka utkání 1 kolo po 2 minutách v eliminaci a ve finále 2 kola po 1,5 

minutě 
57.2.3. Přestávka mezi jednotlivými koly je v délce 1 minuty. 
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57.3. Rozhodnutí o vítězi 
Předseda poroty rozhodne o vítězi na základě bodů zapsaných v bodovacích formulářích. 
57.3.1. Pokud 3 a více sudích rozhodnou o vítězství pro jednoho závodníka, stává se tento 

vítězem. 
57.3.2. Pokud 2 sudí rozhodnou o vítězství prvního závodníka, 1 sudí rozhodne pro druhého a 

další hodnotí remízou. Vítězem se stává první závodník. 
57.3.3. Pokud 2 sudí rozhodnou o vítězství prvního závodníka a 2 sudí hodnotí remízou, stává 

se vítězem závodník se dvěma vítězstvími. 
57.3.4. Pokud 3 a více sudích hodnotí remízou, je výsledkem utkání remíza. 
57.3.5. Pokud 2 sudí rozhodnou o vítězství prvního závodníka a 2 sudí rozhodnou o vítězství 

druhého závodníka, je výsledkem utkání remíza. 
57.3.6. Pokud 1 sudí rozhodne o vítězství prvního závodníka, 2 sudí hodnotí utkání remízou a 

zbývající rozhodne o vítězství druhého závodníka, je výsledkem utkání remíza. 
57.3.7. Jestliže utkání skončí remízou, následuje prodloužení v délce 1 minuty. V případě, že i 

prodloužení skončí remízou, pokračuje zápas na Rozdíl bodu. Závodník, který první 
dosáhne bodu se stane vítězem utkání. Pokud závodník dosáhne 3 napomínání či 1 
mínus bodu stává se poraženým. 

 
Odstavec 58 Týmová soutěž 
 
58.1. Tým je vytvořen bez ohledu na technický stupeň a hmotnost závodníků. 
58.2. Los rozhodne, který z týmů nasazuje do utkání svého závodníka první. Dále se týmy 

pravidelně střídají. 
58.3. Délka utkání 
58.3.1. Pro juniory a seniory v eliminaci 1 kolo po 2 minutách, ve finále 1 kolo po 2 minutách 
58.3.2. Pro veterány je v eliminaci 1 kolo po 1,5 minutě, ve finále 1 kolo po 1,5 minutě 
58.3.3. Přestávka mezi jednotlivými koly je v délce 1 minuty. 
 
58.4. Rozhodnutí o vítězi 
58.4.1. Vítěz jednotlivých utkání je vyhlášen stejně jako v soutěži jednotlivců (s výjimkou 

remízy) 
58.4.2. Za vítězství v utkání si tým připíše 2 body, za remízu 1 bod. Tým, který první dosáhne 

6 bodů se stává vítězem aniž se dokončí zbývající zápasy.  
58.4.3. Pokud je po skončení 5-ti utkání nerozhodný výsledek, kouč vybere závodníka pro 

nastavení. Tým, který vyhraje toto utkání se stává celkovým vítězem. 
58.4.4. V případě, že i nastavení skončí nerozhodným výsledkem, následuje prodloužení na 

Rozdíl bodu, stejně jako v individuální soutěži. 
58.4.5. Pokud je počet členů jednoho či obou týmů nižší než 5, rozhodnutí o vítězi je na 

základě 58.4.1.-58.4.4. 
58.4.5.1. Jestliže, kterýkoliv ze závodníků jednoho z týmů nemůže nastoupit k utkání, 2 

body jsou uděleny týmu, který má kompletní tým. 
58.4.5.2. Jestliže, kterýkoliv ze závodníků obou týmu nemůže nastoupit k utkání, 1 bod 

je udělen každému týmu. 
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Odstavec 59 Zranění 
 
59.1. Je-li závodník zraněn během utkání, musí středový rozhodčí zastavit zápas a zavolat 

lékaře. Po dokončení ošetření lékař doporučí středovému rozhodčímu zda závodník 
může pokračovat v utkání. Rozhodnutí lékaře je konečné. 

59.2. Rozhodnutí o vítězi v případě, že závodník nemůže z důvodu zranění pokračovat 
v soutěži. 

59.2.1. Je-li soupeřův útok označen za faul, je zraněný závodník vítězem utkání. 
59.2.2. Je-li zranění způsobeno neopatrností zraněného závodníka, vítězem je soupeř. 
59.2.3. Zraní-li se oba soutěžící ve stejnou dobu a nemohou pokračovat v utkání, vítězem se 

stane závodník s vyšším počtem bodů získaných do doby přerušení utkání. Pokud je 
součet bodů stejný, rozhodne o vítězi předseda poroty na základě konzultace se 
sborem rozhodčích příslušného zápasiště. 

59.2.4. Není-li rozhodnuto o zranění, není možné v utkání pokračovat. 
59.2.5. Závodník, který neakceptuje rozhodnutí lékaře bude diskvalifikován. 
 
Odstavec 60 Sbor rozhodčích 
 

• 1 předseda poroty 
• 1-2 členové poroty 
• 1 středový rozhodčí 
• 4 rohoví rozhodčí 
• 1 časoměřič 
• 1 zapisovatel 

 
Sekce 15 – T-ki 
 
Odstavec 61 Skupina mužů 
 
(a) Twimyo nopi apcha busigi 
(b) Twimyo dollyo chagi 
(c) Twimyo bandae dollyo chagi 
(d) Twimyo 360° yopcha jirugi 
(e) Twiyo nomo chagi 
 
Odstavec 62 Skupina žen 
 
(a) Twimyo nopi apcha busigi 
(b) Twimyo dollyo chagi 
(c) Twimyo bandae dollyo chagi 
(d) Twimyo 360° yopcha jirugi 
(e) Twiyo nomo chagi 
 
Odstavec 63 Desky 
 
63.1. Rozměry: 30x30x1.5cm 
63.2. Rozhodčí musí před každým pokusem zkontrolovat desku. Použité dřevěné desky 

nesmí být znovu použity. 
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Odstavec 64 Kritéria bodování 
 
64.1. Za každou úplně přeraženou desku jsou uděleny 3 body. 
64.2. Za každou nalomenou či ohnutou desku je udělen 1 bod. 
64.3. Body nejsou uděleny pokud soutěžící neprovede správný přípravný postoj, ztratí 

stabilitu, nepřerazí desku správnou úderovou plochou a nebo se dotkne překážky 
(šerp) při technice nomo yopchagi. 

 
Odstavec 65 Individuální soutěž 
 
65.1. Model soutěže 
65.1.1. Muži a ženy postupně soutěží v 5-ti technikách 
65.1.2. Každý soutěžící má k dispozici 1 pokus a 1 test pro naměření vzdálenosti (bez dotyku 

desek). Soutěžící má na provedení pokusu 30 vteřin. (Přípravný postoj + test + 
přípravný postoj + pokus + přípravný postoj ). 

65.2. Rozhodnutí o vítězi 
65.2.1. Startovní pořadí soutěžících bude určeno po dohodě Výboru rozhodčích a OVŠ. 

Náhodně vybraná technika může být použita pro účely kvalifikace. 
65.2.2. Stejná metoda bude postupně aplikována pro ostatní techniky. Body jsou přiděleny 

k příslušným technikám. 
65.2.3. Součet bodů ze všech technik určí pořadí na 1., 2. a 3. místě. 
65.2.4. Pokud se umístí 2 nebo více závodníků na stejném místě, rozhoduje se o pořadí 

losováním další techniky až do rozhodnutí. 
 
Odstavec 66 Týmová soutěž 
 
66.1. Model soutěže 
66.1.1. Tým se skládá z 5 členů (mužů nebo žen). Každý člen týmu může nastoupit pouze 

k jedné technice. 
66.1.2. Model soutěže je pro všechny techniky shodný se soutěží jednotlivců 
66.2. Systém přidělování bodů je shodný se soutěží jednotlivců 
66.3. Rozhodnutí o vítězi 
66.3.1. Po skončení pokusů celého týmů jsou započteny body za jednotlivé techniky. O pořadí 

na 1., 2. a 3. místě se rozhoduje stejně jako v soutěži jednotlivců. 
66.3.2. Pokud se umístí 2 nebo více týmů na stejném místě, rozhoduje se o pořadí stejně jako 

v soutěži jednotlivců. 
 
Odstavec 67 Sbor rozhodčích 
 

• 1 předseda poroty 
• 1-2 členové poroty 
• 5 rozhodčích 
• 1 časoměřič 
• 1 zapisovatel 
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Sekce 16 – Wirok 
 
Odstavec 68 Skupina mužů 
 
68.1. Senioři: 

(a) Ap Joomuk Jirugi 
(b) Sonkal Taerigi 
(c) Yopcha Jirugi 
(d) Dollyo Chagi 
(e) Bandae Dollyo Chagi 

 
68.2.    Veteráni: 

(a) Sonkal Taerigi 
(b)Yopcha Jirugi 
(c) Dolmyo Chagi (180 Yopchagi) 
 

Odstavec 69 Skupina žen 
 
69.1 Seniorky: 

(a) Sonkal Taerigii 
(b) Ap palkup taerigi 
(c) Yopcha Jirugi 
(d) Dollyo Chagi 
(e) Dolmyo Chagi (180 Yop Chagi) 

 
69.2. Veteránky: 
 (a) Sonkal Taerigi 

(b) Yopcha Jirugi 
(c) Dolmyo Chagi (180 Yop Chagi) 

 
Odstavec 70 Desky 
 
70.1. Rozměry: desky musí mít minimální rozměry 28cm x 28cm x 2 cm až maximálně 

30cm x 30cm x 2cm, vyrobené ze dřeva či plastu. 
70.2. Rozhodčí musí před každým pokusem zkontrolovat desku. Použité dřevěné desky 

nesmí být znovu použity. 
70.3. Střed desek musí být ve výši solaru soutěžícího provádějícího pokus. 
 
Odstavec 71 Kritéria bodování 
 
71.1. Za každou zlomenou desku jsou uděleny 3 body 
71.2. Za každou ohnutou/nalomenou desku je udělen 1 bod. 
71.3. Pokud desky zůstanou ve stejném stavu není udělen žádný bod. 
71.4. Pokud závodník neprovede správný postoj, ztratí stabilitu či nepoužije správnou 

úderovou plochu, není možné započítat body. 
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Odstavec 72 Individuální soutěž 
 
72.1. Model soutěže 
72.1.1. Muži a ženy přeráží postupně 5 technik 
72.1.2. Závodník zaujme přípravný postoj (niunja sogi palmok daebi makgi a nebo annun 

junbi sogi). Na povel rozhodčího provede 1 naměření, návrat do přípravného postoje, 
následně provede pokus o přeražení jedním plynulým pohybem a návrat do 
přípravného postoje. Po udělení povelu má závodník 30 vteřin na dokončení techniky 
(přípravný postoj + test/naměření + přípravný postoj + přeražení + přípravný postoj). 

72.1.3. Je povolen jeden krok se sklouznutím nebo poskočením. Není povolen výskok. To 
znamená, že v okamžik kontaktu s deskami musí být jedna noha na podlaze. 

72.1.4. Technika sonkal taerigi může být vnější či vnitřní. 
72.2. Rozhodnutí o vítězi 
72.2.1. Startovní pořadí soutěžících bude určeno po dohodě Výboru rozhodčích a OVŠ. 

Náhodně vybraná technika může být použita pro účely kvalifikace. 
72.2.2. Stejný postup je postupně aplikován pro všechny techniky. 
72.2.3. Součet bodů ze všech technik určí pořadí na 1., 2. a 3. místě. 
72.2.4. Pokud se umístí 2 nebo více závodníků na stejném místě, rozhoduje se o pořadí 

losováním další techniky až do rozhodnutí. 
 
Odstavec 73 Týmová soutěž 
 
73.1. Model soutěže 
73.1.1. Každý člen týmu může nastoupit pouze k jedné technice. 
73.1.2. Model soutěže je pro všechny techniky shodný se soutěží jednotlivců 
73.2. Systém přidělování bodů je shodný se soutěží jednotlivců 
73.3. Rozhodnutí o vítězi 
73.3.1. Po skončení pokusů celého týmů jsou započteny body za jednotlivé techniky. O pořadí 

na 1., 2. a 3. místě se rozhoduje stejně jako v soutěži jednotlivců. 
73.3.2. Pokud se umístí 2 nebo více týmů na stejném místě, rozhoduje se o pořadí stejně jako 

v soutěži jednotlivců. 
 
Odstavec 74 Sbor rozhodčích 
 

• 1 předseda poroty 
• 1-2 členové poroty 
• 5 rozhodčích 
• 1 časoměřič 
• 1 zapisovatel 
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Sekce 17 – Sebeobrana 
 
Odstavec 75 Systém soutěže 
 
75.1. Je-li v kategorii více než 8 týmů, budou rozděleny do skupin 
75.2. Proběhnou eliminační a finálová utkání 
75.3. Je-li v kategorii méně než 8 týmů, rozhodne se o vítězi přímo v eliminaci. Podle 

získaných bodů se určí pořadí týmů od 1. do 8. místa. 
 
Odstavec 76 Kategorie 
 
76.1. Muži – 1 muž proti 3 mužům 
76.2. Ženy – 1 žena proti 2 osobám (muži nebo ženy) 
76.3. „Hrdina“ musí být závodník s odpovídajícím technickým stupněm. Ostatní mohou být 

libovolní Soutěžící. 
  
Odstavec 77 Oblečení soutěžících 
 
Postava „Hrdiny“ v ukázce musí být oblečen v oficiálním ITF doboku, zatímco „útočníci“ 
budou oblečení v oblečení odpovídajícím jejich roli. „Útočníci“ nesmí být oblečení 
v uniformách jiných bojových umění. 
 
Odstavec 78 Délka trvání vystoupení 
 
78.1. Junioři a senioři minimálně 40 vteřin a maximálně 60 vteřin 
78.2. Juniorky a seniorky minimálně 30 vteřin a maximálně 50 vteřin 
78.3. Veteráni a veteránky minimálně 30 vteřin a maximálně 50 vteřin 
 
Odstavec 79 Procedura ukázky 
 
79.1. „Hrdina“ pozdraví předsedu poroty a zaujme přípravný postoj (palmok daebi makgi), 

následně zazní gong a spustí se časomíra. 
79.2. Jakmile „Hrdina“ provede poslední část ukázky, zaujme přípravný postoj. Opětovně 

zazní gong a zastaví se časomíra. Na povel „Hrdiny“ se Soutěžící seřadí, pozdraví 
předsedu poroty a opustí ring. 

 
Odstavec 80 Povinné techniky 
 

• Minimálně 1 kop ve výskoku 
• Minimálně 1 dvoj či troj kop ve výskoku 
• Minimálně 1 kop dvěma směry ve výskoku 
• Minimálně 2 techniky uhnutí 
• Minimálně 1 technika vyproštění se z úchopu nebo držení 
• Minimálně 1 technika obrany proti zbrani (nůž, napodobenina pistole, židle a apod.) 
• Minimálně 1 technika dvojitého bloku proti dvojnásobnému útoku 

 
- Junioři a senoři musí předvést všechny povinné techniky. 
- Veteráni musí předvést minimálně 4 techniky a Veteránky minimálně 3 techniky 

z povinně požadovaných. 
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Odstavec 81 Kritéria bodování 
 
81.1. Hodnocený obsah: 

Technický obsah (uvedené povinné techniky) 
Týmová práce, přesnost, načasování 
Umělecký obsah (choreografie, realističnost) 

 
81.2. Bodování: 

Technický obsah   10 bodů 
Týmová práce    10 bodů 
Umělecký obsah (realističnost) 10 bodů 

 
81.3. Srážky bodů 

Pokud nejsou provedeny požadované techniky správně: 
 Technický obsah   2 body za položku 
Přesnost    2 body za položku 
Choreografie    1 až 3 body za položku 
Načasování    1 bod 
Umělecký obsah   3 body až 7 bodů 

81.4. Body jsou odečítány z maxima 30 bodů. 
 
Odstavec 82 Rozhodnutí o vítězi 
 
Předseda poroty rozhodne o vítězi na základě součtu bodů udělených jednotlivými 
rozhodčími. Nejvyšší a nejnižší součet bodů se nezapočítává. 
 
82.1. Eliminace 
82.1.1. Dva týmy s nejvyšším počtem bodů z každé skupiny postupují do finále. 
82.1.2. V případě, že je více týmů se shodným počtem nejvyšších bodů, následuje další 

ukázka na základě, které se kvalifikují týmy pro finále. 
82.2. Finále 
82.2.1. Týmy, které postoupili do finále z eliminace postupně předvedou své ukázky. Dle 

přidělených bodů se rozhodne o vítězi. Všechna umístění do 8. místa jsou 
zaznamenána. 

82.2.2. Pokud jsou více než 2 týmy na stejném místě, rozhodne o lepším umístění součet bodů 
s kvalifikace a finále. Pokud je součet stejný rozhodne další ukázka. 

 
Odstavec 83 Sbor rozhodčích 
 

• 1 předseda poroty 
• 1-2 členové poroty 
• 5 sudích 
• 1 časoměřič 
• 1 zapisovatel 
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Sekce 18 – Protest a rozhodnutí 
 
Výbor rozhodčích rozhoduje o všech protestech. Výbor rozhodčích je složen z Předsedy 
soutěžní komise ITF, předsedy komise rozhodčích ITF a předsedy technické komise ITF. 
Předsedou výboru rozhodčích je předseda soutěžní komise ITF. V případě jeho absence 
předsedu určí ITF. 
 
Odstavec 84 Protest 
 
84.1. Protest se podává proti výroku rozhodčích příslušného ringu, je-li podezření, že je 

v rozporu s pravidly, a to písemnou formou Výboru rozhodčích. 
84.1.1. Pouze kouč je oprávněn podat protest. 
84.1.2. Protest musí být podán na oficiálním formuláři nejpozději do 5-ti minut od skončení 

zápasu. 
84.1.3. Společně s předáním formuláře musí být uhrazen poplatek ve výši 100 USD (pokud je 

protest oprávněný je poplatek vrácen). 
84.2. Předseda poroty musí předat protest Výboru rozhodčích šampionátu s vysvětlením 

podrobností. 
84.3. Všechny přijaté poplatky za protesty a pokuty během šampionátu budou použity na 

rozvoj činnosti rozhodčích v ITF. 
 
Odstavec 85 Rozhodnutí 
 
85.1. V zájmu co nejobjektivnějšího rozhodnutí může předseda výboru rozhodčích povolat 

další osoby k podání svědectví k protestu (předsedu poroty a středového rozhodčí 
příslušného ringu, kouče obou závodníků/týmů a autorizovaného kameramana ITF). 

85.2. Výbor rozhodčích rozhodne o protestu a může potvrdit výsledek utkání nebo jej nechat 
opakovat a nebo jeho výsledek znegovat (obrátit). 

85.3. Jakmile je dosaženo výsledku protestu, jsou obě strany neprodleně informovány. 
85.4. Vítěz utkání nemůže opětovně soutěžit dokud není Výborem rozhodčích vyřešen 

protest. 
85.5. Jednotlivci či týmy, kteří se odmítají podřídit rozhodnutí výboru rozhodčích, mohou 

způsobit diskvalifikaci jednotlivce či celého týmu z dalších disciplín šampionátu. 
 
Odstavec 86 Opuštění soutěže 
V případě, že jednotlivec či tým na protest proti rozhodnutí rozhodčích opustí soutěž, může 
následovat: 
 
86.1. automatická diskvalifikace z této disciplíny 
86.2. automatická diskvalifikace ze všech dalších disciplín šampionátu. 
 


