
 
 

VI.  MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA TAEKWON-DO I.T.F. 

(M-SR STA 2018) 
 
 
 
 

Dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky, súťaže pre 

žiakov, juniorov, seniorov a veteránov v Taekwon-Do I.T.F. Podujatie je organizované 

Slovenskou Taekwon-Do Alianciou a bude sa konať 27. 10. 2018 v Nitre. 

     
 
 
 
 Tešíme sa na Vašu účasť 
 Slovenská Taekwon-Do Aliancia 
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M-SR STA 2018 
 
Miesto:   Mestská  športová hala Nitra 

Dolnočermánska 105, 949 11 Nitra 
 
Dátum:   27.10.2018 
 
Usporiadateľ:  Slovenská Taekwon-Do Aliancia 

(tkd.nitra@gmail.com, tel. +421 904 966 775) 
 
Vedúci súťaže:  Bc. Teodóra Szőcs (sutazesta@gmail.com, +421 904 515 779; +36 70 776 2948) 
    
Hlavný rozhodca: Ing. Vladimír Slávik V. dan (+421 902 288 939), 

Ing. Karol Molnár V.dan (molco@molco.sk, +421 911 487 367) 
 
Prihlášky súťažiacich: najneskôr do 22.10.2018 do 22:00h. 

Prihlasovanie bude prebiehať formou on-line na odkaze: 

   https://tkdreg.eu/UserEvent/Details/17 
Nahlasujte presnú hmotnosť súťažiacich (nie kategóriu). Hmotnostné kategórie 
budeme upravovať v prípade nedostatočného naplnenia. 
Športovci, ktorí nebudú prihlásení do termínu 22.10.2018 a ktorí budú mať výrazný 
váhový rozdiel, nebudú pripustení k súťaži. Za prípadné zmeny v rozlosovaní v deň 
registrácie sa bude účtovať poplatok 20,00€ za jedného súťažiaceho. 
V deň súťaže sa nebudú vykonávať žiadne zmeny v rozlosovaní (hlavne z dôvodu 
dodržania časového harmonogramu). 

 
Rozlosovanie: Rozlosovanie bude prebiehať 23.10.2018. Každý klub obdrží výsledky rozlosovania 

na emailovú adresu pre kontrolu. V deň súťaže sa nebudú robiť zmeny v rozlosovaní. 
 
Registrácia a váženie: Prezentácia a kontrolné váženie bude prebiehať dňa 26.10.2018. 
 
Miesto registrácie: Boutique HOTEL 11 

Ďurková 11, 94901 Nitra 
 
Štartovné:  20,00 € 

 
Platbu treba uskutočniť prevodom na účet: SK14 0200 0000 0031 9019 5059. 
Platbu prosím uskutočnite do 23.10.2018. 
So sebou si prosím prineste doklad o zaplatení, prípadne pošlite oskenovanú kópiu 
emailom. 
 
Pozn.: V prípade, že štartovné nebude pripísané na účet organizátora v deň 
registrácie, bude sa platiť štartovné vo výške 30,00 € v hotovosti. 
 

Lekárska starostlivosť: zabezpečuje organizátor 
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Disciplíny M-SR: zostavy (tul) jednotlivci     od 8. kupu 
športový zápas (matsogi) jednotlivci  od 8. kupu 

  silové prerážanie (wiryok)    od 6. kupu 
  špeciálne techniky (tukgi)   od 6. kupu 
 

Doplnkové disciplíny: zostavy (tul) jednotlivci     10.-9. kup 
Pointfighting jednotlivci    10.-9. kup 
Pozn: Tieto disciplíny nespadajú pod M-SR a do celkového hodnotenia. Súťažiaci 
obdržia medajle a diplomy. 

 
Orientačný program: Piatok, 26.10.2018 
 18:00-21:00  Registrácia (Boutique HOTEL 11, Ďurková 11, 94901 Nitra) 
 21:00  Porada rozhodcov a koučov 

Sobota, 27.10.2018 
7:30 Príchod do športovej haly 
8:00 Porada rozhodcov a rozdelenie do jednotlivých ringov 
8:30 Slávnostné otvorenie a zahájenie súťaže M-SR STA 2018 
15:00 Vybrané finálové zápasy 
16:00   Ukončenie súťaže, vyhlásenie Majstrov SR a najúspešnejších klubov 
 

Obedy:   Organizátor zabezpečí rozhodcom a koučom ubytovanie a stravu v deň súťaže 
Súťažiaci si budú môcť objednať obed z miestnych reštaurácií. Koučovia pri 
registrácii obdržia ponukové listy na donáškové služby reštaurácií. 
 

Ubytovanie:  Ubytovanie si zabezpečí každá výprava individuálne. 

Odporúčame tieto ubytovacie zariadenia: 

http://hotelxawax.sk/  cca 10km od športovej haly 

https://www.hotel11.sk/ cca 4 km od športovej haly 

http://www.hotelnitra.sk/svk/cennik_ubytovania/ cca 6 km od športovej haly 

 

Pozn.: ubytovanie je potrebné, aby ste si čím skôr rezervovali z dôvodu obsadenosti 

hotelov. 
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PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 
 
Skupiny:  žiaci /žiačky  rok narodenia 2005, 2006, 2007 a mladší 

juniori / juniorky  rok narodenia 2000, 01, 02, 03 a 2004  
   seniori / seniorky  rok narodenia 1979-1999 
   veteráni / veteránky rok narodenia 1978 a starší 
 

Disciplíny a kategórie M-SR 
 
TUL:   Žiaci/ky   8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.kup +  

Juniori/ky   8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III. Dan 
Seniori/ky  8.+7., 6.+5., 4.+3., 2.+1. kup, I., II., III.-IV. Dan  
Veteráni/ky  8.-5, 4.-1. kup, I.-IV. Dan  

 
Eliminácia:   jeden povinný tul 
Finále:  jeden voliteľný tul, jeden povinný 

 
Povinný tul sa losuje od Chon-Ji po tul, ktorý mal cvičenec na posledných skúškach. Voliteľný tul si 
môže cvičenec vybrať od Chon-Ji po tul, kt. bude mať na nasledujúcich skúškach. Pravidlo platí aj pre 
držiteľov čiernych opaskov. 

 
MATSOGI: 

Váhové kategórie budú vytvorené na základe prihlásených súťažiacich s cieľom vyhnúť sa 
neobsadeným váhovým kategóriám a tak nepripustiť, aby súťažiaci nemal súpera. Kategórie budú 
tvorené maximálne v 8 kilogramových rozdieloch a v prípade neúspešného zaradenia súťažiaceho, 
bude situácia prekonzultovaná koučom. 

 
Dĺžka zápasov: Eliminácia:  žiaci/ky  1x2 minúty 
    Jun/sen/vet 2x2 minúty 

Finále:    2x2 minúty 
 

Každý súťažiaci v disciplíne matsogi musí mať chrániče na ruky, nohy, zuby a chránič hlavy; suspenzor 
pre mužov.  

 
V disciplíne matsogi je nutné vykonať povinný kop vo výskoku s otočkou minimálne o 180° 
v každom kole!!! Správne prevedenie techniky určí stredový rozhodca, s tým že to musí potvrdiť aj 
predseda poroty. 
 
Pozn.: Nahlasujte presnú hmotnosť súťažiacich (nie kategóriu). Hmotnostné kategórie budeme 
pripravovať podľa prihlásených súťažiacich. 
Vyhradené od 8.kupu (žltý opasok) a vyššie. 

  



SLOVENSKÁ TAEKWON-DO ALIANCIA  I.T.F 
Počašie 66, 951 41 Lužianky, 
e-mail:tkd.nitra@gmail.com, 

tel.č. +421904966775 

www.taekwondoslovakia.sk 

5 / 7   Verzia propozícií: V20181010 

TUKGI: 
 

 Nopi Dollyo Dolmyo Bande Nomo 

Žiaci 215 210 - - 130/70 

Žiačky 205 200 - - 115/70 

Juniori 250 245 220 220 240/70 

Juniorky 220 215 180 180 170/70 

Seniori 260 255 230 230 250/70 

Seniorky 225 220 180 180 185/70 

 
WIRYOK: 
 

 ap joomuk sonkal yop chagi dollyo chagi bandae dollyo chagi 

Juniori 2 2 3 2 2 

Seniori 2 2 4 3 3 

Veteráni 2 2 3 2 3 

 sonkal yop chagi dollyo chagi ap palkup dolmyo chagi 

Juniorky 1 2 2 1 2 

Seniorky 2 3 2 2 3 

Veteránky 1 2 2 2 2 

Pozn.: budú použité biele plastové dosky 
 
 

Počet súťažiacich, ktorých môže nominovať klub/škola v kategóriach Wiryok a Tukgi je obmedzený 
na  2 súťažiacich. 
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Doplnkové disciplíny a kategórie 
POINTFIGHTING: 

Váhové/výškové kategórie budú vytvorené na základe prihlásených súťažiacich s cieľom vyhnúť sa 
neobsadeným váhovým kategóriám a tak nepripustiť, aby súťažiaci nemal súpera. Kategórie budú 
tvorené maximálne v 8 kilogramových rozdieloch a v prípade neúspešného zaradenia súťažiaceho, 
bude situácia prekonzultovaná koučom. 
 
Pozn.: pri prihlasovaní súťažiacich udávajte výšku aj váhu. 

 
Dĺžka zápasov: Eliminácia:  žiaci/ky  1x2 minúty 
    Jun/sen/vet 1x2 minúty 

Finále:    1x2 minúty 
 

Chrániče sú rovnaké ako v disciplíne MATSOGI.  
 

POINTFIGHTING je boj na jednu techniku. Po každom zásahu bude zápas prerušený a udelené 
prípadné body. 
 
Udeľovanie bodov: Úder na horné, alebo stredné pásmo 1 bod 
   Kop na stredné pásmo   2 body 

Kop na horné pásmo   3 body 
 
TUL:   Žiaci/ky   10. a 9. kup 

Juniori/ky   10. a 9. kup 
Seniori/ky  10. a 9. kup 
Veteráni/ky  10. a 9. kup 

 
Eliminácia:   jeden povinný tul 
Finále:  jeden povinný tul 

 
Povinný tul sa losuje zo Saju jirugi a Saju Makgi. V prípade dvoch remíz v jednom zápase budú 
súťažiaci cvičiť Chon-Ji. 
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Pravidlá: 
Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel EITF, smernica 09_Súťažné pravidlá Slovenskej Taekwon-Do 
Aliancie1.0 a týchto propozícií.  
Na súťaže matsogi, tul a pointfighting sa použije systém „pavúk“. Pre zaradenie do príslušnej 
kategórie nie je rozhodujúci dátum narodenia ale ROČNÍK! 
 

Protesty: 

Protest proti výroku rozhodcov  počas súťaže sa môže podať podľa smernice 09_Súťažné pravidlá 

Slovenskej Taekwon-Do Aliancie 1.0. 

 
Počet súťažiacich: 

Počet súťažiacich ktoré môže škola / klub / oddiel nominovať do súťaže nie je obmedzený. Avšak 

z každého klubu na disciplíny Tukgi a Wiryok môžu byť nominovaní len 2 súťažiaci z každej vekovej 

skupiny. 

 
Rozhodcovia: 

Každý klub / oddiel musí zabezpečiť na celé trvanie podujatia kvalifikovaných rozhodcov podľa počtu 
súťažiacich. Do 10 súťažiacich 1 rozhodca, 11-20 súťažiacich 2 rozhodcovia, atď. Za každého 
chýbajúceho/nekvalifikovaného rozhodcu zaplatí subjekt poplatok 30,00 €. 
Rozhodcovia sú povinný byť oblečený podľa pravidiel ITF, po celú dobu podujatia. Organizátor 
zabezpečí rozhodcom stravu, prípadne aj ubytovanie. 
Za výklad súťažných pravidiel a prípadné nejasnosti je zodpovedný hlavný rozhodca. 

 
Kouč: 

Musí byť prítomný počas trvania súťaže, starší ako 18 rokov a byť v športovom oblečení a športovej 
obuvi. Počas priebehu zápasov musí mať so sebou vodu, uterák, poprípade hygienické vreckovky. 
Organizátor zabezpečí koučom stravu poprípade ubytovanie. 

 
Ocenenia: 

Za 1., 2., 3. miesto v každej kategórii bude odovzdaná medaila. Najúspešnejším jednotlivcom budú 
odovzdané poháre a taktiež aj 3 najúspešnejším klubom.  

 
Reverz: 

Každý súťažiaci štartuje na vlastné riziko! Ako potvrdenie tejto skutočnosti každý súťažiaci (alebo 
zákonný zástupca osôb mladších ako 18 rokov) vyplní a podpíše reverz pripojený k prihláške. Bez 
vyplneného a podpísaného reverzu nie je možné štartovať v žiadnej disciplíne súťaže. 
 

Poznámky: 
- Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu  
- Prípadné zmeny v propozíciách a aktualizácie zašleme zúčastneným klubom na email. 
- Za výklad propozícií je zodpovedný organizátor. V prípade nejasností Vás prosíme o urýchlené 

kontaktovanie. 
 
 
 

TEŠÍME SA NA VÁS V NITRE 


