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Parametre súťažných priestorov pre podujatia Taekwon Do I.T.F. organizované na 

Slovensku pod záštitou STA 

Typológia súťažných podujatí podľa účasti: 

 Regionálna súťaž (miestna súťaž) - súťaž s účasťou súťažiacich z určitej geografickej 

oblasti Slovenska – Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko 

 Celoslovenská súťaž - súťaž s účasťou súťažiacich zo Slovenska 

 Medzinárodná súťaž: súťaž s účasťou súťažiacich zo Slovenska a zahraničia.  

Regionálna súťaž:  

1. Miesta konania športového podujatia:  

1. Priestory neurčené prioritne na športové aktivity:  

 Priestor určený pre umiestnenie ringu musí zodpovedať minimálnym 

požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom 

musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany 

ringu.  

 Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostačujúci 

aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov 

musí byť ako priestor určený pre ring.  

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť 

jednoznačne označený. 

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.   

2. Telocvične:  

  Telocvičňa určená pre športové účely musí zodpovedať minimálnym 

požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom 

musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany 

ringu.  

 Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostačujúci 

aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov 

musí byť ako priestor určený pre ring.  

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť 

jednoznačne označený. 



Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.  

3. Športová hala:  

 musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu podľa 

platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový 

priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu.  

 Priestor určený pre divákov je určená halou samotnou.  

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť 

jednoznačne označený. 

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.  

2. Šatne: 

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových 

podujatí 

 Na každých 50 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre 

mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie 

ohrozovať zdravie osôb. 

2. Telocvične:  

 Na každých 50 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre 

mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie 

ohrozovať zdravie osôb. 

3. Športová hala: 

 Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. 

Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal 

každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykateľnú šatňu.  

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na 

súťažné účely. 

3. Toalety:   

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových 

podujatí 

 Na každých  75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná 

toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým 



požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k 

dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť.  

2. Telocvične: 

 Na každých  75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná 

toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým 

požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k 

dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť.  

3. Športová hala: 

 Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou 

organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého 

športového podujatia a spĺňali hygienické normy. 

4. Sprchy:   

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových 

podujatí: 

 Pokiaľ sa v priestoroch v ktorý sa súťaž koná nachádzajú sprchy, musia byť 

tieto  sprístupnené súťažiacim. Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. 

Podmienkou je prívod teplej vody a vyhovujúci hygienický stav.  

2. Telocvične: 

 Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej 

vody a vyhovujúci hygienický stav.  

3. Športová hala: 

 Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej 

vody a vyhovujúci hygienický stav. 

5. Priestory pre rozhodcov:  

1. Priestory, ktoré nie sú primárne určené na organizáciu športových 

podujatí: 

 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, 

aby mali maximálne možné súkromie. 

2. Telocvične: 

 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, 

aby mali maximálne možné súkromie. 

3. Športová hala:  



 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov.   

6. Technické zabezpečenie:   

  Každý ring musí  byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým 

zariadením slúžiacim  na oznámenie uplynutia času určeného na zápas.  Každý ring 

musí byť viditeľne označený a oddelený od ostatných častí miestnosti. Jednotlivé 

strany ringu musia byť dostatočne farebne označené. K dispozícii musia byť 

minimálne po dve šerpy slúžiace na farebné rozlíšenie súťažiacich. K príslušenstvu 

parí aj stôl a dostatočný počet stoličiek. 

Celoslovenská súťaž:   

1. miesto konania športového podujatia:  

1. Telocvične:  

 Telocvičňa určená pre športové účely musí zodpovedať minimálnym 

požiadavkám na veľkosť ringu podľa platných súťažných pravidiel, pričom 

musí zostať k dispozícii výbehový priestor minimálne 2 metre z každej strany 

ringu. Počet ringov je závislí od počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá 

jeden ring.  

 Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostačujúci 

aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov 

musí byť ako priestor určený pre ring.  

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť 

jednoznačne označený. 

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie.  

2. Športová hala:  

 Športová hala musí zodpovedať minimálnym požiadavkám na veľkosť ringu 

podľa platných súťažných pravidiel, pričom musí zostať k dispozícii výbehový 

priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu. Počet ringov je závislí od 

počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá jeden ring.  

 Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostačujúci 

aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Minimálna veľkosť miesta pre divákov 

musí byť ako priestor určený pre ring.  



Priestor pre rozhodcov, technické zázemie a organizátorov musí byť 

jednoznačne označený. 

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie. 

2. Šatne: 

1. Telocvične:  

 Na každých 40 súťažiacich musí byť k dispozícii jedna šatňa a to zvlášť pre 

mužov a ženy. Šatňa musí spĺňať základné hygienické parametre a nesmie 

ohrozovať zdravie osôb. 

2. Športová hala: 

 Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. 

Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal 

každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykateľnú šatňu.  

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na 

súťažné účely. 

3. Toalety:   

1. Telocvične: 

 Na každých  75 súťažiacich musí pripadať jedna splachovacia funkčná 

toaleta, a to pre každé pohlavie, zodpovedajúca základným hygienickým 

požiadavkám. Povinnosťou organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k 

dispozícii počas celého športového podujatia a zodpovedá a za ich funkčnosť. 

2. Športová hala: 

 Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou 

organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého 

športového podujatia a spĺňali hygienické normy. 

4. Sprchy:   

1. Telocvične: 

 Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej 

vody a vyhovujúci hygienický stav.  

2. Športová hala: 

 Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej 

vody a vyhovujúci hygienický stav. 

5. Priestory pre rozhodcov:  



1. Telocvične: 

 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov. Ak takáto miestnosť nie je možná zabezpečí oddelený priestor tak, 

aby mali maximálne možné súkromie. 

2. Športová hala:  

 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov. 

6. Technické zabezpečenie:   

  Každý ring musí  byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým zariadením 

slúžiacim  na oznámenie uplynutia času určeného na zápas.  Každý ring musí byť viditeľne 

označený a oddelený od ostatných častí miestnosti. Jednotlivé strany ringu musia byť 

dostatočne farebne označené. K dispozícii musia byť minimálne po dve šerpy slúžiace na 

farebné rozlíšenie súťažiacich. K príslušenstvu parí aj stôl a dostatočný počet stoličiek. 

Medzinárodná súťaž: 

1. miesto konania športového podujatia:  

1. Športová hala:  

 Športová hala musí zodpovedať minimálnym požiadavkám podľa platných 

súťažných pravidiel, pričom v okolí ringu musí zostať k dispozícii výbehový 

priestor minimálne 2 metre z každej strany ringu. Počet ringov je závislí od 

počtu súťažiacich. Na 100 súťažiacich pripadá jeden ring.  

 Priestor určený pre divákov a účastníkov súťaže musí byť dostačujúci 

aktuálnemu počtu osôb v miestnosti. Veľkosť a počet miest pre divákov sú 

určené tribúnov haly.  

Priestor pre rozhodcov, technické zázemie, zdravotníka a organizátorov musí 

byť jednoznačne označený. 

Každý priestor musí byť od seba oddelený tak, aby boli jednoznačné hranice 

medzi všetkými lokalitami v miestnosti. Tým sa zamedzí zdržiavanie 

neoprávnených osôb v priestoroch určených napríklad pre zápasenie. 

2. Šatne: 

1. Športová hala: 



 Počet a kapacita šatní sú dané architektonickým riešením športovej haly. 

Pokiaľ to kapacitné priestory športovej haly umožňujú je vhodné aby mal 

každý súťažný oddiel k dispozícii vlastnú uzamykateľnú šatňu.  

Ak by nespĺňala minimálne požiadavky a športová hala nesmie byť použitá na 

súťažné účely. 

3. Toalety:   

1. Športová hala: 

 Počet toaliet je daný architektonickým riešením športovej haly. Povinnosťou 

organizátora je zabezpečiť aby boli toalety k dispozícii počas celého 

športového podujatia. Pokiaľ to počet toaliet umožňuje je vhodné vyčleniť po 

jednej toalete pre obe pohlavia určených pre rozhodcov.  

4. Sprchy:   

1. Športová hala: 

 Sprchy musia byť oddelené pre obe pohlavia. Podmienkou je prívod teplej 

vody a vyhovujúci hygienický stav. Počet spŕch je daný architektonickým 

riešením športovej haly. Pokiaľ to počet spŕch umožňuje je vhodné vyčleniť po 

jednej toalete pre obe pohlavia určených pre rozhodcov.  

5. Priestory pre rozhodcov:  

1. Športová hala:  

 Organizátor zabezpečí uzamykateľný priestor slúžiaci výlučne pre potreby  

rozhodcov.   

6. Technické zabezpečenie:   

 Všetky oficiálne príhovory, informácie, nariadenie musia zaznieť v 

slovenčine a v minimálne v jednom svetovom jazyku. Pri poradách rozhodcov 

a koučov musí byť k dispozícii tlmočník do minimálne jedného svetového 

jazyka.  

 Každý ring musí  byť vybavený mikrofónom, časomierou a zvukovým 

zariadením slúžiacim  na oznámenie uplynutia času určeného na zápas.  Každý 

ring musí byť viditeľne označený, jednotlivé strany ringu musia byť dostatočne 

farebne označené. K dispozícii musia byť minimálne po dve šerpy slúžiace na 

farebné rozlíšenie súťažiacich. Vyhlasovanie kategórií v ktorých sú zastúpení 

aj súťažiaci z iných štátov musí byť okrem slovenčiny vykonané aspoň v 

jednom svetovom jazyku.  


