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Odsek 1 – Všeobecná časť 

 

Odstavec 1 - Definícia 

 

Súťaže Taekwon-do sú spôsobom pre porovnanie techniky vyučovanie zakladateľom 

Taekwon-do generálom Choi Hong Hi. 

 

Odstavec 2 - Účel pravidiel 

 

Účelom súťaži je zaistiť jednotnosť techník, pozdvihnúť kvalitu súťaží usporadúvaných 

a podporovaných ITF, STA na vyššiu úroveň. 

 

Odstavec 3 - Aplikácia pravidiel 

 

Súťažné pravidlá sú aplikované na  súťaže, ktoré organizuje a podporuje STA a to na 

regionálnej a celoslovenskej úrovni.  

 

Odstavec 4  Úpravy a zmeny pravidiel 

 

4.1.  Tí, ktorí si prajú upraviť či zmeniť súťažné pravidlá musia poslať v písomnej forme 

návrh úpravy či zmeny vedeniu súťažnému oddeleniu STA. 

4.2. Súťažné oddelenie STA navrhnuté úpravy či zmeny preštuduje a pokiaľ ich uzná 

odôvodnenými,  navrhne ich ku schváleniu rade STA. 

4.3.  Než bude rozhodnuté o akejkoľvek úprave či zmene súťažných pravidiel budú sa 

všetky súťaže riadiť pôvodnými pravidlami. 

 

 

Sekcia 2 – Organizačný Výbor Súťaže (OVS) 

 

Odstavec 5  Zriadenie OVS 

 

OVS bude zriadený na mieste konania súťaže najmenej 2 mesiace pred jeho konaním. 

 

Odstavec 6  Počet členov organizačného výboru 

 

OVS by mal byť zriadený v počte členov zodpovedajúcom aktuálnej situácii a náročnosti 

súťaže. 

 

Odstavec 7  Právomoci a povinnosti Organizačného výboru súťaže 

 

7.1. OVS zašle návrh pozvania a informácií k súťaži na vedenie STA, súťažnému 

oddeleniu ku schváleniu a následnému rozoslaniu všetkým klubom (tímom) najmenej 

2 mesiace pred jeho konaním podujatia.  

7.2.  OVS zaistí všetko vybavenie, zariadenie a ľudské zdroje potrebné pre súťaž.  

7.3.  OVS je zodpovedný za zaistenie medailí a ostaných cien. 

7.4.  OVS prijíma a registruje tímy a pretekárov pozvaných na súťaž. 

7.5.  OVS zaistí žrebovanie  a váženie podľa príslušného typu súťaže. 

7.6.  OVS predloží spoločné denné výsledky súťaže a rozžrebovania súťaže pre nasledujúci 

deň všetkým účastníckym a tímom  pred zahájením súťaže. 



2014 Slovenská Taekwon-do Aliancia 

verzia 1.0 

6 

7.7.  OVS zaistí zrozumiteľnú formu vyhlasovania všetkých súťažiacich. 

7.8.  OVS zaistí aby lekársky a zdravotný personál bol prítomný po celý čas súťaže. 

7.9.  OVS musí  zaistiť bezpečnosť všetkých účastníkov po celý časť súťaže. 

7.10.  OVS je zodpovedný za zaistenie stravy a ubytovania pre všetkých STA VIP 

a rozhodcov počas súťaže. 

7.11.  OVS musí  zaistiť všetky právne záväzky vyplývajúce zo súťaže v spolupráci so 

súťažným oddelením a oddelením rozhodcov STA. 

7.12.  OVS  je zodpovedný smerom k STA za organizáciu a riadenie súťaže. 

7.13 OVS je povinný odviesť 10% z celkového zisku zo súťaži Slovenskej Taekwon Do 

Aliancii najneskôr do 7 dní od ukončenia súťaže. 

 

 

Odsek 3 – Aplikácia 

 

Odstavec 8  Prihlášky účastníkov 

Všetci členovia STA, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže musia poslať svoje prihlášky OVS do 

stanoveného termínu určeného v pozvánke.  

 

Odstavec 9  Potvrdenie prihlášok 

 

Prihlášky pretekárov musia byť podpísané autorizovanými zástupcami príslušného klubu, 

inak nemusia byť uznané ako platné prihlášky na súťaž. 

 

Odstavec 10  Akceptácia účastníkov 

 

Pokiaľ ktorýkoľvek klub nezaslal svoju prihlášku alebo si praje previesť jej zmenu, OVS túto 

požiadavku zváži s nasledujúcimi podmienkami.  

10.1.  Klub, ktorý nezaslal svoju prihlášku v stanovenom termíne musí zaplatiť OVS pokutu  

50 €, alebo jeho prihláška nemusí byť akceptovaná. 

10.2.  Klub, ktorý nezaslal svoju prihlášku ani 3 dni pred začiatkom súťaže musí zaplatiť 

OVS pokutu 100€, alebo jeho prihláška nemusí byť akceptovaná. 

10.3.  Pokiaľ si klub praje bez závažného dôvodu vykonať zmenu vo svojej prihláške po 

termíne, musí zaplatiť OVS pokutu 30 €. 

10.4.  Pokiaľ si klub praje zo závažného dôvodu vykonať zmenu vo svojej prihláške po 

termíne, musí to oznámiť OVS , ktorý zváži závažnosť dôvodu. Ak sa potvrdí 

závažnosť, zmena bude vykonaná bez pokuty, ak nie platí bod 10.3.  

 

 

Odsek 4 – Kvalifikácia 

 

Odstavec 11  Základné pravidlá pre účasť na súťažiach. 

 

11.1. Súťažiaci účastníci na národnej súťaži musia byť členovia Slovenskej Taekwon Do 

Aliancie (STA) a byť uvedený v prihláške zaslanej príslušným klubom.  

11.2. Súťažiaci účastníci na medzinárodnej súťaži (OPEN CUP) musia byť členovia 

International Taekwon Do Federácie (ITF) a byť uvedený v prihláške zaslanej príslušným 

klubom. 

 

Odstavec 12  Základné pravidlá účasti na žiackych súťažiach 
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Súťažiaci účastníci sa národnej alebo regionálnej žiackej Taekwon-do súťaže musia byť vo 

veku do 13 rokov v deň začiatku jeho konania. To znamená ročníky 2001, 2002, 2003 

a mladší. 

 

Odstavec 13  Základné pravidlá účasti na juniorských súťažiach 

 

Súťažiaci účastníci sa národnej alebo regionálnej juniorskej Taekwon-do súťaže musia byť vo 

veku 14-17 v deň začiatku jeho konania. To znamená ročníky 1996, 1997, 1998, 1999 až 

2000. 

 

Odstavec 14  Základné pravidlá účasti na seniorských súťažiach  

 

Súťažiaci účastníci sa národnej alebo regionálnej seniorskej Taekwon-do súťaži musia byť vo 

veku 18-39 rokov v deň začiatku jeho konania. To znamená ročníky 1995,1994, 1993, 1992 

až 1975. 

 

Odstavec 15  Základné pravidlá pre účasť na veteránskych súťažiach 

 

Súťažiaci účastníci sa národnej alebo regionálnej veteránskej Taekwon-do súťaži musia byť 

vo veku od 40 rokov v deň začiatku jeho konania. To znamená 1974 a starší. 

 

Odstavec 16  Verifikácia účasti dňa súťažiach 

 

Technický stupeň a vek pretekára musí byť potvrdený členským preukazom STA, alebo 

preukazom ITF. Súťažiaci musí predložiť potvrdenie od lekára potvrdzujúce spôsobilosť 

k súťaži, alebo čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave podpísané ním, alebo jeho 

zákonným zástupcom. 

 

Odstavec 17 Sankcie za použite dopingových látok 

 

Ak je pretekár uznaným pozitívnym na doping, jeho/jej tímu nebude dovolené sa súťaži 

zúčastniť a zaplatí pokutu 300€. V prípade opakovaného porušenia zákazu na doping, môže 

byť sankciou doživotné vylúčenie zo súťaže, či súťaží. Zoznam dopingových látok v 

STA smernici10 – Zakázaný doping. 

 

 

 

Odsek 5 – Oblečenie a vybavenie 

 

Odstavec 18  Oblečenie rozhodcov a súťažiacich 

 

18.1.  Rozhodca musí byť oblečený tak, ako je to popísané v pravidlách pre rozhodcov ITF 

(modročierne sako, biela košeľa s dlhým rukávom, modročierne nohavice, 

modročierna kravata, biela športová obuv a biele ponožky) 

18.2.  Odev členov OVS 

Členovia OVS by mali nosiť oblečenie stanovené STA. 

18.3.  Odev pretekárov 

18.3.1. Súťažiaci musí nosiť oficiálne schválený dobok ITF 
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 Držitelia IV., V. a VI. Dan-u nesmú súťažiť v doboku s lemovaním na rukávoch a 

nohaviciach 

18.3.2. Čierny pás musí byť podľa rozmerov popísaných v pravidlách ITF a s vyznačením 

technického stupňa pretekára. 

18.3.3. Štartovacie číslo musí súťažiaci nosiť na spodnej časti horného dielu doboku, OVS 

ma pravo pri menšom počte tuto časť vynechať s povolením súťažného oddelenia STA. 

18.3.4. Súťažiaci pokiaľ nesúťaží, môžu nosiť športové oblečenie, plášť, športovú obuv 

atď. 

18.3.5. Súťažiaci, ktorí sa účastina zahajovacieho a záverečného ceremoniálu môžu byť 

oblečený v doboku, alebo v oficiálnom odeve tímu. Súťažiaci pri slávnostnom nástupe 

nesmú niesť kamery, vlajky, plagáty atď. 

 

Odstavec 19  Vybavenie 

 

19.1.  Bezpečnostné vybavenie a chrániče pre pretekárov v matsogi 

     19.1.1. Povinné: 

19.1.1.1. Chrániče rúk aj nôh, vrátane chráničov predkolenia schváleného typu 

19.1.1.2. Chránič zubov 

19.1.1.3. Muži chránič genitálií (suspenzor) pod dobok-om 

19.1.1.4. Ženy chránič pŕs pod dobok-om 

19.1.1.5. Žiaci a juniori musia na súťaži používať chránič hlavy schváleného typu 

    19.1.2. Voliteľné: 

19.1.2.1. Veteráni môžu súťažiť s chráničom hlavy schváleného typu 

19.1.2.2. Veteráni môžu pod dobok-om nosiť chránič brucha a rebier schváleného typu 

19.1.2.3. Súťažiaci môžu nosiť chránič predlaktia pod dobok-om 

19.1.2.4. Ženy chránič genitálií (suspenzor) pod dobok-om 

19.1.2.5. Ochranné prostriedky a ostatné chrániče musia byť schváleného typu, 

obsahujúce elastické materiály alebo s pružnou výplňou. 

19.2.  Akékoľvek ostatné ochranné prostriedky a chrániče nie sú povolené s výnimkou 

vyššie uvedených. 

    19.2.1. Vybavenie nesmie obsahovať pevné materiály ako sú kovy, kosti a plasty 

    19.2.2. Chrániče a ochranné prostriedky nesmú obsahovať zipsy, šnurovania alebo cvoky. 

    19.2.3 Nie je povolené nosiť hodinky, prstene ani iné ozdoby. 

    19.2.4. Pretekári nesmú používať spony alebo pierka pre uchytenie vlasov. 

19.3. Zranenie pretekára vyžadujúce bandáž či fixáciu, nesmie akýmkoľvek spôsobom 

znevýhodniť súpera a musí byť schválené oficiálnym lekárom súťaže. 

19.4.  Súťažiaci v matsogi musia byť vzájomne odlíšení. 

 

Odsek 6 – Poistenie a prvá pomoc 

 

Odstavec 20  Poistenie 

 

20.1.  OVS musí zaistiť pre súťažnú halu všetky zákonné poistenia, povolenia, požiarne 

certifikáty a správne licencie.  

20.2.  Všetci súťažiaci musia podpísať svoje prihlášky a byť poistení pre účasť na súťaži. 

 

Odstavec 21  Prvá pomoc 
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21.1. Súťažiaci zranení počas súťaže majú nárok na ošetrenie lekárskou službou, ktorú 

zaistil OVS. 

21.2.  Lekár po dokončení ošetrenia súťažiaceho, stredovému rozhodcovi odporučí ďalšiu 

účasť, alebo neúčasť v súťaži. Rozhodnutie lekára je konečné a nemenné. 

 

 

Odsek 7 – Súťažné priestory a vybavenie 

 

Súťažná hala musí spĺňať STA smernicu07 o Parametroch súťažných priestorov1.0 . OVS 

musí vyhradiť miesta pre VIP. 

 

Odstavec 22  Osvetlenie 

 

Osvetlenie nesmie byť nižšie ako 5m nad súťažnou plochou. 

 

Odstavec 23  Súťažná plocha 

 

23.1.  Súťažná plocha pre matsogi je o rozmeroch 9 x 9 metrov s okrajom 1 meter. 

23.2.  Plocha môže byť vyvýšená. V tomto prípade musí byt okraj 2 metre široký na 

všetkých 4 stranách. Vyvýšenie môže byť v rozsahu 50 až 100cm od zeme. 

23.3.  Plocha musí byť vytvorená z tatami o hrúbke 2-5cm. 

23.4.  Súťažná plocha a okraj musia byť odlíšené rôznou farbou. V prípade použitia tatami 

jednej farby musí byť súťažná plocha a okraj odlíšený 5cm širokou čiarou. 

23.5.  Vo vnútri súťažnej plochy musí byť červená a modrá plocha tatami (1 x 1m) pre 

indikáciu červeného a modrého rohu s medzerou 1 meter medzi nimi. 

Pokiaľ je súťažná plocha vytvorená jednofarebnými tatamami, musí byť červená čiara 

vyznačená na pravej strane a modrá na ľavej strane v dĺžke a šírke 5 cm s medzerou 2 

metre. 

 

Odstavec 24  Miesta pre členov súťažného výboru. 

 

Stôl by mal byť umiestnený vpredu pre najlepší výhľad a vyhlasovanie.  

 

Odstavec 25  Miesta pre členov výboru rozhodcov 

 

Výbor rozhodcov by mal byť umiestnený vedľa stola súťažného výboru. 

 

 Odstavec 26  Miesta pre rozhodcov 

 

Miesta pre odpočívajúcich rozhodcov by mali byť umiestnené za stolom Výboru rozhodcov.  

 

Odstavec 27  Miesta pre lekársky tím 

 

Lekársky tím by mal byť umiestnený na zodpovedajúcom mieste v súťažnej hale s označením 

červeného kríža, červeného polmesiaca na viditeľnom mieste. 

 

Odstavec 28 Miesta pre porotu 

 

Porota je umiestnená pred každou súťažnou plochou. 
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Odstavec 29  Miesta pre rozhodcov 

 

29.1. Stredový rozhodca pre matsogi riadi zápas v ringu. 

29.2. Pre tul a hosinsool stredový rozhodca sedí v strede - 5 rozhodcov. 

29.3.  Pre matsogi sú rohoví rozhodcovia rozmiestnení v 4 rohoch ringu. 

29.4.  Rozhodca pre tul sedí pred stolom poroty. 

 

Odstavec 30  Miesta pre zapisovateľov a časomeračov 

 

Zapisovateľ a časomerač sedí 50 cm bokom od stolu poroty. 

 

Odstavec 31  Miesta pre koučov pri športovom boji 

 

Koučovia pri matsogi sedia 1 meter od súťažnej plochy. 

 

Odstavec 32  Vybavenie 

 

Súťažná plocha musí byť vybavená potrebným vybavením pre t-ki a wirok, a vizuálnymi 

prostriedkami.  

 

Odsek 8 – Váženie a žrebovanie 

 

Odstavec 33  Váženie 

 

33.1.  Váženie musí byť vykonané pre mužov a ženy podľa určeného poradia najskôr 72 

hodín pred a nie menej než 1 hodinu pred začiatkom súťaže. Váženie potvrdí 

v prihláškach zaslaných klubmi, osoby poverené OVS. 

33.2.  Počas váženia musí súťažiaci predložiť svoj preukaz STA, alebo ITF. 

33.3.  Pre váženie musia byť použité váhy spĺňajúce medzinárodné štandardy. 

33.4.  Len súťažiaci, ktorí splnili predpísanú váhu, môžu súťažiť v matsogi. 

33.5.  Súťažiaci, ktorí nesplnili predpísanú váhu nemôžu súťažiť v individuálnom matsogi. 

 

Odstavec 34  Žrebovanie 

 

34.1. Žreb by mal zaistiť, aby súťažiaci, ktorý sa na minulom šampionáte umiestnili na 1., 2. 

a 3. mieste nesúťažili proti sebe. Pretekár, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, bude 

umiestnený v pavúkovi najvyššie. Pretekár z druhého miesta bude umiestnený dole 

v pavúkovi. Súťažiaci z tretieho miesta budú umiestnení v strede pavúka- jeden do 

hornej polovice, druhý do dolnej. 

34.2.  Osoby poverené OVS a zástupcami klubov sa zúčastnia žrebovania. Žrebovanie musí 

byť vykonané verejne. 

34.3. Pokiaľ je pretekárov menej ako 2, žrebovanie sa nekoná. 

34.4.  Žreb je len pre pretekárov uvedených v prihláškach zaslaných jeho/jej klubom. 

34.5.  Žreb pre tul 

34.5.1. Rozdelenie v individuálnej súťaži je podľa pohlavia a technického stupňa    

pretekára. 

34.5.2. Rozdelenie v tímovej súťaži je podľa pohlavia pretekára. 

34.6.  Žreb pre matsogi 



2014 Slovenská Taekwon-do Aliancia 

verzia 1.0 

11 

34.6.1. Rozdelenie v individuálnej súťaži je podľa pohlavia a váhy pretekára. 

34.6.2. Rozdelenie v tímovej súťaži je podľa pohlavia pretekára. 

34.7.  Sú vyžrebované skupiny a poradia v nich. 

34.8.  Poradie pre wirok a t-ki je určené Výborom rozhodcov v spolupráci s OVS. 

 

Odsek 9 – Delegáti a koučovia 

 

Odstavec 35  Delegáti 

 

35.1. Delegát zastupujúci jeho/jej klub musí byť schválený STA. 

35.2.  Delegát registruje pretekárov v súťaži, vybavuje korešpondenciu a spolupracuje 

s poverenými zástupcami v priebehu súťaže. 

 

Odstavec 36  Koučovia 

 

36.1.  Kouč musí mať počas súťaže športový odev a obuv. 

36.2.  Počas súťaže v matsogi (jednotlivcov a tímov) sedí kouč najmenej 1 meter od 

súťažiaceho. 

36.3.  Počas súťaže nesmie kouč vystupovať takým spôsobom, ktorý by narušoval jeho 

priebeh. 

 

Odsek 10 – Súťaž 

 

Odstavec 37  Disciplíny a ich postupnosť 

 

37.1. Poradie disciplín pre žiacke súťaže je tul, matsogi a t-ki 

37.2. Poradie disciplín pre juniorské súťaže je tul, matsogi, hosinsool a t-ki 

37.3.  Poradie disciplín pre seniorské súťaže je tul, matsogi, hosinsool, wirok a t-ki 

37.4.  Poradie disciplín pre veteránske súťaže je tul, matsogi, wirok a  hosinsool  

 

Odstavec 38  Divízie/kategórie 

 

38.1. Pre žiacke súťaže: 

38.1.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

 Tul 

 Matsogi 5 váhových kategórií 

 T-ki 

38.1.2. Družstvá 

 Tul 

 Matsogi 

 T-ki 

38.2. Pre juniorské súťaže: 

38.2.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

 Tul 

 Matsogi 7 váhových  

 T-ki 

38.2.2. Družstvá 

 Tul 
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 Matsogi 

 T-ki 

 Hosinsool 

38.3.  Pre seniorské súťaže: 

38.3.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

 Tul 

 Matsogi 7 váhových kategórií  

 T-ki 

 Wirok 

38.3.2. Družstvá 

 Tul 

 Matsogi 

 T-ki 

 Wirok 

 Hosinsool 

38.4. Pre veteránske súťaže: 

38.4.1. Jednotlivci (muži i ženy) 

 Tul 

 Matsogi 5 váhových kategórií 

 Wirok  

38.4.2. Družstvá 

 Tul 

 Matsogi  

 Wirok   

 Hosinsool 

 

Odstavec 39  Počty súťažiacich 

 

Členovia nemusia byť nevyhnutne vybraní z radov súťažiacich v jednotlivcoch. 

39.1.  Jednotlivci:+- 

39.1.1.  Pre žiacke, juniorské a seniorské súťaže je počet súťažiacich neobmedzený na 

každý klub. 

39.1.2.  Pre veteránske súťaže  je počet súťažiacich neobmedzený pre každý klub 

39.1.3.  Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia súťaže jednotlivcov, môžu nastúpiť taktiež 

v súťaži tímov. 

39.2  Tímy: 

39.2.1   Tím je tvorený 5 súťažiacimi a 1 náhradníkom. 

39.2.2   Tím veteránov je tvorený 3 súťažiacimi a 1 náhradníkom. 

39.2.3   Len jeden tím za každý klub môže nastúpiť do súťaže. Tento tím sa môže 

zúčastniť súťaže v tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool. 

 

Odstavec 40  Vyhlasovanie 

 

40.1. Pre každý zápas bude vyhlásené meno, priezvisko a klub daného súťažiaceho. 

40.2.  Súťažiaci sa musí hlásiť porote s príslušného ringu spoločne s koučom. 

40.3.  Pokiaľ sa súťažiaci neohlási porote do 2 minút od ohlásenia, bude prevedené tretie 

a posledné vyhlásenie po 30 sekundách. Pokiaľ sa súťažiaci neohlási porote ani po 

treťom vyhlásení, môže byť diskvalifikovaný. 
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Odstavec 41  Kontrola vybavenia 

 

41.1.  Rozhodca je povinný skontrolovať dobok a ostatné vybavenie, či je oficiálne 

schváleného typu a nie je nepoškodené. 

41.2.  Ak je akákoľvek časť uznaná poškodenou či nevyhovujúcou, musí byť vymenená. 

Súťažiaci má na výmenu 2 minúty.  

41.3.  Pokiaľ nie je výmena vykonaná do 2 minút môže byť súťažiaci diskvalifikovaný. 

 

Odstavec 42  Zdvorilosť 

 

Súťažiaci musia pred začiatkom a po skončení zápasu pozdraviť zbor rozhodcov a taktiež 

seba navzájom slovom „TAEKWON“. 

 

 

Odsek 11 – Oficiálna terminológia  

CHA RYOT     POZOR 

KYONG YAE    POZDRAV 

JA YU MATSOGI    ŠPORTOVÝ BOJ 

JUN BI     PRIPRAVIŤ 

SHI JAK     ZAČNITE 

HE CHYO     OD SEBA 

GESOK     POKRAČUJETE 

GU MAN     KONIEC 

JU UI      NAPOMÍNANIE 

GAM JOM     MÍNUS BOD 

SIL KYOK     DISKVALIFIKÁCIA 

HONG     ČERVENÝ 

CHONG     MODRÝ 

ILHE JON     1. KOLO 

YI HE JON     2. KOLO 

SAM HE JON    3. KOLO 

YON JANG JON    PREDĹŽENIE 

DUK JOM JON    NA PRVÝ BOD 

SUNG     VÍŤAZ 

JI JONG TUL    POVINNÝ TUL 

SON TAEK TUL    VOLITEĽNÝ TUL 

HO SIN KYONG GI    SEBAOBRANA 

TUK GI     ŠPECIÁLNE TECHNIKY 

WI RYOK     SILOVÉ PRERÁŽANIE 

GAE IN JON     SÚŤAŽ  JEDNOTLIVCOV 

DAN CHE JON    SÚŤAŽ  TÍMOV 

 

Odsek 12 – Ceny - ocenenia 

 

Odstavec 43  Ceny pre žiacke súťaže. 

43.1 Individuálna súťaž 

43.1.1 TUL (muži) 3 zlaté – 3 strieborné – 6 bronzových 

TUL (ženy) 3 zlaté – 3 strieborné – 6 bronzových 
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43.1.2  MATSOGI (muži) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

MATSOGI (ženy) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

43.1.3  T-KI (muži) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

T-KI (ženy) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

43.1.4 NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRETEKÁR (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ pretekár (ženy) 1 pohár 

43.2  Tímová súťaž 

42.2.1  TUL (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

TUL (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

43.2.2 MATSOGI (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

MATSOGI (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

43.2.3  T-KI (muži) 6 zlatých- 6 strieborné - 6 bronzových 

T-KI (ženy) 6 zlatých - 6 strieborných - 6 bronzových 

43.2.4  NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (ženy) 1 pohár 

43.3 NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB(1. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (2. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB  (3. miesto) 1 pohár 

 

Odstavec 44  Ceny pre juniorské súťaže. 

44.1 Individuálna súťaž 

44.1.1 TUL (muži) 3 zlaté – 3 strieborné – 6 bronzových 

TUL (ženy) 3 zlaté – 3 strieborné – 6 bronzových 

44.1.2  MATSOGI (muži) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

MATSOGI (ženy) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

44.1.3  T-KI (muži) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

T-KI (ženy) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

44.1.4 NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRETEKÁR (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ pretekár (ženy) 1 pohár 

44.2  Tímová súťaž 

44.2.1  TUL (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

TUL (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

44.2.2 MATSOGI (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

MATSOGI (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

44.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 strieborné – 3 bronzové 

44.2.4  T-KI (muži) 6 zlatých- 6 strieborné - 6 bronzových 

T-KI (ženy) 6 zlatých - 6 strieborných - 6 bronzových 

44.2.5  NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (ženy) 1 pohár 

44.3 NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (1. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (2. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB  (3. miesto) 1 pohár 

 

Odstavec 45  Ceny pre seniorské súťaže. 

 

45.1  Individuálna súťaž 

45.1.1  TUL (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 8 bronzových 

TUL (ženy) 4 zlaté – 4 strieborné – 8 bronzových 
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45.1.2  MATSOGI (muži) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

MATSOGI (ženy) 7 zlatých – 7 strieborných – 14 bronzových 

45.1.3  WIROK (muži) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

WIROK (ženy) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

45.1.4 T-KI (muži) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

T-KI (ženy) 1 zlatá – 1 strieborná – 1 bronzová 

45.1.5  NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRETEKÁR (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ PRETEKÁR (ženy) 1 pohár 

45.2  Tímová súťaž 

45.2.1  TUL (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

TUL (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

45.2.2  MATSOGI (muži) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

MATSOGI (ženy) 6 zlatých – 6 strieborných – 12 bronzových 

45.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 strieborné – 3 bronzové 

45.2.4  WIROK (muži) 6 zlatých – 6 strieborné – 6 bronzových 

WIROK (ženy) 6 zlatých –6 strieborné – 6 bronzových 

45.2.5  T-KI (muži) 6 zlatých - 6 strieborné - 6 bronzových 

T-KI (ženy) 6 zlatých - 6 strieborné - 6 bronzových 

45.2.6 NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (ženy) 1 pohár 

45.3 NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (1. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ KLUB (2. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA  KLUB (3. miesto) 1 pohár 

 

Odstavec 46  Ceny pre veteránske súťaže 

 

46.1  Individuálna súťaž 

46.1.1  TUL (muži) 18 zlatých – 18 strieborných – 36 bronzových 

TUL (ženy) 18 zlatých – 18 strieborných – 36 bronzových 

46.1.2  MATSOGI (muži) 10 zlatých – 10 strieborných – 20 bronzových 

MATSOGI (ženy) 10 zlatých – 10 strieborných – 20 bronzových 

46.1.3  WIROK (muži) 2 zlaté – 2 strieborné – 2 bronzové 

WIROK (ženy) 2 zlaté – 2 strieborné – 2 bronzové 

46.1.4  CENA ZA NAJLEPŠIU TECHNIKU (muži) 2 poháre 

CENA ZA NAJLEPŠIU TECHNIKU (ženy) 2 poháre  

46.1.5  CENA CTI (muži) 1 pohár 

CENA CTI (ženy) 1 pohár 

46.2  Tímová súťaž 

46.2.1  TUL (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 8 bronzových 

TUL (ženy) 4 zlaté –4 strieborné – 8 bronzových 

46.2.2  MATSOGI (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 8 bronzových 

MATSOGI (ženy) 4 zlaté –4 strieborné – 8 bronzových 

46.2.3  HOSINSOOL (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 4 bronzové 

HOSINSOOL (ženy) 3 zlaté – 3 strieborné – 3 bronzové 

46.2.4  WIROK (muži) 4 zlaté – 4 strieborné – 4 bronzové 

WIROK (ženy) 4 zlaté – 4 strieborné –4 bronzové 

46.2.5  NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM (muži) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠÍ TÍM(ženy) 1 pohár 
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46.3  NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (1. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (2. miesto) 1 pohár 

NAJÚSPEŠNEJŠIA KLUB (3. miesto) 1 pohár 

 

Odstavec 47  Ocenenie pre najlepšiu techniku, ocenenie pre najlepší tím súťaže a čestná cena 

 

Medaily získané v kategórií, kde je 3 a menej súťažiacich čí tímov, sa nebudú započítavať do 

hodnotenia Najúspešnejší klub súťaže. 

47.1.  Cena za najlepšiu techniku 

47.1.1. Cena bude uložená súťažiacemu, ktorý získa najvyšší počet medailí v

  individuálnej súťaži. 

47.1.2. V prípade rovnakého počtu zlatých medailí je rozhodujúci počet strieborných a 

bronzových. 

47.1.3. Pokiaľ je rovnaký počet zlatých, strieborných a bronzových medailí, budú sčítané 

zlaté, strieborné a bronzové medaile za tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool. 

47.2.  Najúspešnejší klub 

Medaile získané v klube každej disciplíne sú do celkového hodnotenia započítané ako 

jedna. Cena je uložená podľa rovnakého princípu ako cena za najlepšiu techniku 

47.3.  Cena cti 

Poháre sú uložené najstaršiemu mužovi a žene, ktorí sa zúčastnia veteránskej súťaže. 

 

Odstavec 48  Cena pre najlepší klub súťaže 

 

48.1. Cena bude uložená klubu, ktorý získa najvyšší počet zlatých medailí v individuálnej 

a tímovej súťaži (medaile získané v súťaži tímov sú započítavané len ako jedna) 

48.2.  V prípade zhodného počtu zlatých medailí, sú rozhodujúce strieborné a po tom 

bronzové medaile. 

48.3.  Pokiaľ je rovnaký počet zlatých, strieborných a bronzových medailí, budú sčítané zlaté 

medaile za tul, matsogi, t-ki, wirok a hosinsool, pri rovnakom počte potom strieborné a 

bronzové. 

 

Odsek 13 – Tul 

 

Odstavec 49  Systém súťaže 

 

Je použitý pyramídový eliminačný systém. Nie sú žiadne extra kolá pre kvalifikáciu. 

Súťažiaci sú klasifikovaní nasledujúcim spôsobom: 

- 2 súťažiaci, ktorí boli porazení v semifinále sú obaja klasifikovaní na 3. Mieste a ocenení 

bronzovými medailami. Z tohto dôvodu nie sú žiadne 4. Miesta. 

- 4 súťažiaci porazení vo štvrťfinále sú všetci klasifikovaní na 5. Mieste. Z tohto dôvodu nie 

sú žiadne 6.,7., alebo 8. Miesta. 

- Rovnaký systém je aplikovaný pre všetky ostatné kolá predchádzajúce štvrťfinále. 

 

Odstavec 50  Systém bodovania 

 

50.1.  Individuálna súťaž 

50.1.1.  Hodnotený obsah: 

- Technický obsah 

- Sila 
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- Rovnováha 

- Kontrola dychu 

- Rytmus 

50.1.2.  Kritéria hodnotenia 

Technický obsah   10 bodov 

Sila      6 bodov 

Rovnováha    6 bodov 

Kontrola dychu   6 bodov 

Rytmus     6 bodov 

50.1.3. Zrážky bodov 

Pokiaľ nie je správne prevedenie; 

Technický obsah   1 bod 

Sila     1 bod 

Rovnováha   1 bod 

Kontrola dychu  1 bod 

Rytmus    1 bod 

50.1.4.  Metoda 

Body budú odpočítané pre každú položku z maxima 34 bodov. 

50.2.  Tímová súťaž 

50.2.1.  Hodnotený obsah: 

- Prezentácia, tímová práca a choreografia 

- Technický obsah 

- Sila 

- Rovnováha 

- Kontrola dychu 

- Rytmus 

50.2.2. Kritéria hodnotenia 

Tímová práca a choreografia    10 bodov 

Technický obsah     10 bodov 

Sila       6 bodov 

Rovnováha      6 bodov 

Kontrola dychu     6 bodov 

Rytmus      6 bodov 

50.2.3.  Zrážky bodov 

Pokiaľ nie je správne prevedenie; 

Tímová práca      1 bod 

Technický obsah     1 bod 

Sila       1 bod 

Rovnováha      1 bod 

Kontrola dychu     1 bod 

Rytmus      1 bod 

50.2.4.  Metoda 

Body sú uložené rovnako ako pri individuálnej súťaži. 

 

Odstavec 51 Individuálna súťaž 

 

Vždy súťažia súčasne 2 súťažiaci proti sebe podľa ich technického stupňa. 

51.1.  Súťažiaci predvedú 1 voliteľnú zostavu podľa ich technického stupňa a 1 povinnú 

zostavu, ktorú určí porota (mimo voliteľnú zostavu) 
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51.1.1.  8.kup 

Voliteľná: od Chon-Ji do Dan-gun 

Povinná: od Chon-Ji do Dan-gun 

51.1.2.  7.kup 

Voliteľná: od Dan-gun do Do-san 

Povinná: od Chon-Ji do Do-san 

51.1.3.  6.kup 

Voliteľná: od Do-san do Won-hyo 

Povinná: od Chon-Ji do Won-hyo 

51.1.4.  5.kup 

Voliteľná: od Won-hyo do Yul-gok 

Povinná: od Chon-Ji do Yul-gok 

51.1.5.  4.kup 

Voliteľná: od Yul-gok do Joon-gun 

Povinná: od Chon-Ji do Joon-gun 

51.1.6.  3.kup 

Voliteľná: od Joon-gun do Toi-gae 

Povinná: od Chon-Ji do Toi-gae 

51.1.7.  2.kup 

Voliteľná: od Toi-gae do Hwa-rang 

Povinná: od Chon-Ji do Hwa-rang 

51.1.8.  1.kup 

Voliteľná: od Hwarang do Choong-moo 

Povinná: od Chon-Ji do Choong-moo 

51.1.9.  I. Dan 

Voliteľná: od Kwang-Gae do Ge-Baek 

Povinná: od Chon-Ji do Ge-Baek 

51.1.10.  II. Dan 

Voliteľná: od Eui-Am do Juche 

Povinná: od Chon-Ji do Juche 

51.1.11.  III. Dan 

Voliteľná: od Sam-Il do Choi-Yong 

Povinná: od Chon-Ji do Choi-Yong 

51.1.12.  IV. Dan 

Voliteľná: od Yon-Gae do Moon-Moo 

Povinná: od Chon-Ji do Moon-Moo 

51.2. Rozhodnutie o víťazovi: 

Predseda poroty určí víťaza podľa signalizácie vlajočkami 5 rozhodcov 

51.2.1.  Pokiaľ 3 a viac rozhodcov rozhodlo o víťazstve jedného súťažiaceho, stáva sa 

tento víťazom. 

51.2.2.  Pokiaľ 2 rozhodcovia rozhodli o víťazstve prvého súťažiaceho, jeden rozhodca 

rozhodol o víťazstve druhého súťažiaceho a 2 rozhodcovia hodnotia remízou, 

stáva sa víťazom prvý súťažiaci. 

51.2.3.  Pokiaľ 3 a viacerý rozhodcovia hodnotia zápas remízou, je výsledok zápasu 

remíza. 

51.2.4.  Pokiaľ 2 rozhodcovia rozhodli o víťazstve prvého súťažiaceho, 2 rozhodcovia 

pre druhého súťažiaceho a 1 rozhodca hodnotí zápas remízou, je výsledok 

zápasu remízou. 
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51.2.5.  Pokiaľ je výsledok zápasu remíza, predseda poroty vyberie ďalšiu povinnú 

zostavu. Toto sa opakuje pokiaľ nie je rozhodnuté o víťazovi. 

 

Odstavec 52 Tímová súťaž 

 

52.1.  Tímy súťažia v jednej voliteľnej a jednej povinnej zostave (s výnimkou voliteľnej 

zostavy, ktorú vyberie predseda poroty). 

52.2.  Voliteľné a povinné zostavy v tímovej súťaži juniorov, seniorov a veteránov: 

52.3. Tými sa v prezentácii zostáv vzájomne striedajú. 

Oba tými predvedú rovnakú povinnú zostavu. 

52.4.  Rozhodnutie o víťazovi zápasu je rovnaké ako v individuálnej súťaži. 

 

 

Odstavec 53  Zbor rozhodcov 

 

 1 predseda poroty 

 2 členovia poroty 

 5 rozhodcov 

 1 zapisovateľ 

 

53.1. Pri nedostatku ľudí 1 člen poroty môže, byť aj zapisovateľom, určí ho OVS.  

 

Odsek 14 – Matsogi 

 

Odstavec 54  Systém súťaže 

 

Je použitý pyramídový eliminačný systém. Nie sú žiadne extra kolá pre kvalifikáciu. 

Súťažiaci sú klasifikovaní nasledujúcim spôsobom: 

- 2 súťažiaci, ktorí boli porazení v semifinále sú obaja klasifikovaní na 3. Mieste a ocenení 

bronzovými medailami. Z tohto dôvodu nie sú žiadne 4. Miesta. 

- 4 súťažiaci porazení vo štvrťfinále sú všetci klasifikovaní na 5. Mieste. Z tohto dôvodu nie 

sú žiadne 6.,7., alebo 8. Miesta. 

- Rovnaký systém je aplikovaný pre všetky ostatné kolá predchádzajúce štvrťfinále. 

 

Odstavec 55  Úderové plochy 

55.1.  Ruky – predná strana päste, obrátená strana päste, bočná strana päste, malíčková hrana  

a obrátená malíčková hrana. 

55.2.  Nohy – brušká chodidiel, chodidlo a zadná strana päty a priehlavok. 

 

Odstavec 56  Oblasti zásahu 

 

56.1.  Tvár a krk spredu a strany (s výnimkou zadnej strany) 

56.2.  Predná a bočná časť trupu vymedzená vertikálne od pupku ku krku a horizontálne 

vertikálami prechádzajúcimi vrcholy podpažných jamiek (s výnimkou zadnej strany). 

Pokiaľ je paža v kontakte s telom (trup alebo hlava) v úseku od prstov po lakeť, je to 

považované za súčasť tela. 

 

Odstavec 57  Kritéria bodovania 
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Bod je udelený len vtedy, ak je technika zastavená 2 cm pred miestom zásahu. 

57.1.  1 bod je udelený za: 

 Technika rukou na stredné alebo horné pásmo 

 Technika nohou na stredné pásmo 

 Technika rukou vo výskoku (obe chodidla vo vzduchu) na stredné pásmo 

 Presný blok 

57.2.  2 body sú udelené za: 

 Technika nohou na horní pásmo 

 Technika rukou vo výskoku na horné pásmo (obe chodidla musia byť vo vzduchu) 

 Technika nohou vo výskoku na stredné pásmo 

57.3.    3 body sú udelené za: 

 Technika nohou vo výskoku na horné pásmo 

 Technika nohou vo výskoku s otočkou (180°) na stredné pásmo 

57.4.    4 body sú udelené za: 

 Technika nohou vo výskoku s otočkou (180°) na horné pásmo 

 Technika nohou vo výskoku s otočkou (o 360° alebo viac) na stredné pásmo 

57.5.    5 bodov je udelených za: 

 nohou vo výskoku s otočkou (o 360° alebo viac) na horné pásmo 

Pri prevedení 2 alebo 3 technik rukou či nohou vo výskoku, splňujúcich kritéria pre udelenie 

bodu, sú body udelené pre každú techniku. 

 

Odstavec 58  Napomínanie 

58.1.  Napomínanie 

58.1.1.  Za nasledujúce previnenia: 

 Útok na nepovolené miesto zásahu alebo  použitie nepovolené techniky 

 Opustenie ringu (oboma chodidlami) 

 Dotyk podlahy inou časťou tela ako chodidlami 

 Držanie či chytenie 

 Vytláčanie 

 Predstieranie zranení 

 Úmyselné vyhýbanie sa boju 

 Viac než 2 po sebe idúce údery rukou 

 Opakované zdvíhanie ruky na znamenie získania bodu 

 Nerešpektovanie povelu stredového rozhodcu 

 Otáčanie sa chrbtom k súperovi za účelom vyhýbania sa boju 

 Zbytočné rozprávanie pri zápase 

58.1.2  1 bod je odpočítaný z celkového skóre za každé 3 napomínania 

58.1.3  Súťažiaci nebude diskvalifikovaný po odpočítaní 3 bodu za napomínanie 

 

58.2. Odpočítanie bodu - mínus body  

58.2.1.     Za nasledujúce previnenia: 

 inzultácia súpera 

 bodanie, škrabanie, hryzenie 

 Útok na spadnutého súpera, alebo nepripraveného súpera po zastavení zápasu   

stredovým rozhodcom. 

 Kontakt 

 Útok hlavou, lakťom alebo kolenom 



2014 Slovenská Taekwon-do Aliancia 

verzia 1.0 

21 

58.2.2.  Stredový rozhodca udeľuje mínusové body buď ukázaním žltej karty, alebo 

vyhlásením, ak karty nie sú zabezpečené. 

58.2.3.  Žlté karty, alebo mínusové body sa prenášajú do predĺženia.  

 

58.3. Diskvalifikácia (Červené karty) 

58.3.1.  Za nasledujúce previnia: 

 Nevhodné správanie voči rozhodcom 

 Ignorovanie povelu stredového rozhodcu 

 Za zranenie spôsobené súperovi silným kontaktom, v ktorého dôsledku nemôže ďalej 

v zápase pokračovať. 

 Pokiaľ je niekto zo súťažiacich podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu a drog. 

 3 žlté karty, alebo mínusové body v jednom stretnutí. 

58.3.2.  Pokiaľ sú súťažiacemu v zápase udelené 3 mínusové body, stredový rozhodca ukáže 

červenú kartu, alebo inak naznačí znamenie diskvalifikácie. 

 

Odstavec 59 Individuálna súťaž 

59.1.  Váhové kategórie 

59.1.1   Pre žiacke šampionáty 

59.1.1.1. Muži 

-38kg 

-45kg 

-52kg 

-60kg 

+60kg 

59.1.1.2. Ženy 

-38kg 

-45kg 

-52kg 

-60kg 

+60kg 

59.2.1   Pre juniorské šampionáty 

59.2.1.1. Muži 

-45kg 

-51kg 

-57kg 

-63kg 

-69kg 

-75kg 

+75kg 

59.2.1.2. Ženy 

- 40kg 

-46kg 

-52kg 

-58kg 

-64kg 

-70kg 

+70kg 

59.3.1. Pre seniorské šampionáty 

59.3.1.1. Muži 
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-50kg 

-57kg 

-64kg 

-71kg 

-78kg 

-85kg 

+85kg 

59.3.1.2. Ženy 

- 45kg 

-51kg 

-57kg 

-63kg 

-69kg 

-75kg 

+75kg 

59.4.1. Pre veteránske súťaže 

59.4.1.1. Muži 

-64kg 

-73kg 

-80kg 

-90kg 

+90kg 

59.4.1.2. Ženy 

-54kg 

-61kg 

-68kg 

-75kg 

+75kg 

59.5. OVS môže v prípade nízkeho počtu súťažiacich spojiť váhové kategórie za súhlasu 

vedúcich klubov a súťažného oddelenia STA. 

59.6.  Dĺžka stretnutia 

59.6.1  Pre žiakov je dĺžka stretnutia jedno kolo 2 minúty v eliminácii a vo finále 2 

kolá po  1,5 minúte. 

59.6.2.  Pre juniorov a seniorov je dĺžka stretnutia 2 minúty v eliminácii a vo finále 2 

kolá po 2 minúty. 

59.6.3.  Pre veteránov je dĺžka stretnutia jedno kolo 2 minúty v eliminácii a vo finále 2 

kolá po  1,5 minúte. 

59.6.4.  Prestávka medzi jednotlivými kolami je v dĺžke 1 minúty. 

59.7.  Rozhodnutie o víťazovi 

Predseda poroty rozhodne o víťazovi na základe bodov zapísaných v bodovacích 

formulároch. 

59.7.1. Pokiaľ 3 a viac rozhodcov rozhodne o víťazovi pre jedného pretekára, stáva sa tento 

víťazom. 

59.7.2. Pokiaľ 2 rozhodcovia rozhodnú o víťazstve prvého pretekára, 1 rozhodca rozhodne pre 

druhého a ďalší hodnotia remízou. Víťazom sa stáva prvý pretekár. 

59.7.3.  Pokiaľ 2 rozhodcovia rozhodnú o víťazstve prvého pretekára a 2 rozhodcovia 

hodnotia remízou, stáva sa víťazom pretekár s dvoma víťazstvami. 

59.7.4. Pokiaľ 3 a viac rozhodcov hodnotí remízou, je výsledkom stretnutia remíza. 
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59.7.5. Pokiaľ 2 rozhodcovia rozhodnú o víťazstve prvého pretekára a 2 rozhodcovia 

rozhodnú o víťazstve druhého, výsledkom stretnutia je remíza. 

59.7.6. Pokiaľ 1 rozhodca rozhodne o víťazstve prvého pretekára, 2 rozhodcovia hodnotia 

stretnutie remízou a ostávajúci rozhodne o víťazstve druhého pretekára, je výsledkom 

stretnutia remíza. 

59.7.7. Ak stretnutie skončí remízou, nasleduje predĺženie v dĺžke 1 minúty. V prípade, že 

predĺženie končí remízou, pokračuje zápas na rozdiel bodu. Pretekár, ktorý prvý dosiahne bod 

sa stáva víťazom stretnutia. Pokiaľ pretekár dosiahne 3 napomenutí alebo 1 mínusový bod, 

stáva sa porazeným. 

 

Odstavec 60  Tímová súťaž 

 

60.1.  Tím je vytvorený z 5 súťažiacich bez ohľadu na technický stupeň a hmotnosť 

pretekárov. Môže ich byť aj menej no nie menej ako 3. V tomto prípade sa pripisujú za 

každého chýbajúceho člena 2 body súperiacemu tímu. 

60.2.  Žreb rozhodne, ktorý z tímov nasadzuje do stretnutia svojho pretekára prvý. Ďalej sa 

tímy pravidelne striedajú.  

60.3.  Dĺžka stretnutia. 

60.3.1. Pre žiakov je v eliminácii 1 kolo po 1,5 minúte, vo finále 1 kolo po 1,5 minúte. 

60.3.2. Pre juniorov a seniorov v eliminácii 1 kolo po 2 minútach, vo finále 1 kolo po 2 

minútach 

60.3.3. Pre veteránov je v eliminácii 1 kolo po 1,5 minúte, vo finále 1 kolo po 1,5 minúte. 

60.3.4. Prestávka medzi jednotlivými kolami je v dĺžke 1 minúty. 

60.4.  Rozhodnutie o víťazovi. 

60.4.1. Víťaz jednotlivých stretnutí je vyhlásený rovnako ako pri súťaži jednotlivcov. (s 

výnimkou remízy 

60.4.2. Za víťazstvo pri stretnutí si tím pripíše 2 body, za remízu 1 bod. Tím, ktorý prvý 

dosiahne 6 bodov sa stáva víťazom, bez toho, aby sa dokončili ostávajúce zápasy. 

60.4.3. Pokiaľ je po skončení 5-tich stretnutí nerozhodný výsledok, kouč vyberie pretekára 

pre predĺženie. Tím, ktorý vyhrá toto stretnutie sa stáva celkovým víťazom. 

60.4.4. V prípade, že aj predĺženie skončí nerozhodným výsledkom, nasleduje predĺženie 

Rozdiel bodu, rovnako ako pri individuálnej súťaži. 

60.4.5. Pokiaľ je počet členov jedného, či oboch tímov, nižší ako 5, rozhodnutie o víťazovi je 

na základe 58.4.1.-58.4.4. 

60.4.5.1. Ak ktorýkoľvek z pretekárov jedného tímu nemôže nastúpiť na stretnutie, body sú 

pridelené tímu, ktorý má kompletný tím. 

60.4.5.2. Ak ktorýkoľvek z pretekárov oboch tímov nemôže nastúpiť na stretnutie, 1 bod je    

udelený každému tímu. 

 

Odstavec 61  Zranenie 

 

61.1.  Ak je pretekár zranený počas stretnutia, musí stredový rozhodca zastaviť zápas a

 zavolať lekára. Po dokončení ošetrenia lekár odporučí stredovému rozhodcovi či 

pretekár môže, alebo nemôže pokračovať v stretnutí. Rozhodnutie lekára je konečné a 

nemenné. 

61.2.  Rozhodnutie o víťazovi v prípade, že pretekár nemôže z dôvodu zranenia pokračovať 

v súťaži. 

61.2.1.  Ak je súperov útok označený za faul, je zranený pretekár víťazom stretnutia. 
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61.2.2.  Ak je zranenie spôsobené neopatrnosťou zraneného pretekára, víťazom je 

súper. 

61.2.3.  Ak sa zrania obaja súťažiaci v rovnaký čas a nemôžu pokračovať v stretnutí, 

víťazom sa stáva pretekár s vyšším počtom bodov získaných do času 

prerušenia stretnutia. Pokiaľ je súčet bodov rovnaký, rozhodne o víťazovi 

predseda poroty na základe konzultácie so Zborom rozhodcov príslušného 

ringu. 

61.2.4.  Kým nie je rozhodnuté o zranení, nie je možné v stretnutí pokračovať 

61.2.5.  Pretekár, ktorý neakceptuje rozhodnutie lekára, alebo rozhodcu bude 

diskvalifikovaný. 

 

Odstavec 62 Zbor rozhodcov 

 

 1 predseda poroty 

 1-2 členovia poroty 

 1 stredový rozhodca 

 4 rohoví rozhodcovia 

 1 časomerač 

 1 zapisovateľ 

 

Odsek 15 – T-ki 

 

Odstavec 63  Skupina mužov 

 

(a) Twimyo nopi apcha busigi 

(b) Twimyo dollyo chagi 

(c) Twimyo bandae dollyo chagi 

(d) Twimyo 360° yopcha jirugi 

(e) Twiyo nomo chagi 

 

Odstavec 64  Skupina žien 

 

(a) Twimyo nopi apcha busigi 

(b) Twimyo dollyo chagi 

(c) Twimyo bandae dollyo chagi 

(d) Twimyo 360° yopcha jirugi 

(e) Twiyo nomo chagi 

 

Odstavec 65  Dosky 

 

65.1.  Rozmery: 30x30x1.5cm 

65.2.  Rozhodcovia  musia pred každým pokusom skontrolovať dosku. Použité drevené 

dosky nesmú byť znova použité. 

 

Odstavec 66  Kritéria bodovania 

 

66.1.  Za každú úplne prerazenú dosku sú udelené 3 body. 

66.2.  Za každú nalomenú, či ohnutú dosku je udelený 1 bod. 



2014 Slovenská Taekwon-do Aliancia 

verzia 1.0 

25 

66.3.  Body nie sú udelené pokiaľ súťažiaci nevykoná správny prípravný postoj, stratí 

stabilitu, neprerazí dosku správnou úderovou plochou alebo sa dotkne prekážky (šerp) 

pri technike nomo yopchagi. 

 

Odstavec 67  Individuálna súťaž 

 

67.1.  Model súťaže 

67.1.1. Muži a ženy postupne súťažia v 5-ti technikách 

67.1.2.  Každý súťažiaci má k dispozícii 1 pokus a 1 test pre nameranie vzdialenosti 

(bez dotyku dosiek). Súťažiaci má na vykonanie pokusu 30 sekúnd. (prípravný 

postoj +test +prípravný postoj +pokus +prípravný postoj). 

67.2.  Rozhodnutie o víťazovi. 

67.2.1.  Štartovacie poradie súťažiacich bude určené po dohode Výboru rozhodcov 

a OVS. Náhodne vybraná technika môže byť použitá pre účely kvalifikácie. 

67.2.2.  Rovnaká metóda bude postupne aplikované pre ostatné techniky. Body sú 

pridelené k príslušným technikám. 

67.2.3.  Súčet bodov zo všetkých techník určí poradie na 1.,2. a 3. mieste. 

67.2.4.  Pokiaľ sa umiesti 2 alebo viac pretekárov na rovnakom mieste, rozhoduje sa 

o poradí žrebovaním ďalšej techniky až do rozhodnutia. 

 

Odstavec 68 Tímová súťaž 

 

68.1.  Model súťaže 

68.1.1.  Tím sa skladá z 5 členov (mužov alebo žien). Každý člen tímu môže nastúpiť 

len k jednej technike. 

68.1.2.  Model súťaže je pre všetky techniky zhodný so súťažou jednotlivcov.  

68.2.  Systém prideľovania bodov je zhodný so súťažou jednotlivcov. 

68.3.  Rozhodnutie o víťazovi. 

68.3.1.  Po skončení pokusu celého tímu sú započítané body za jednotlivé techniky. 

O poradí na 1., 2. a 3. mieste sa rozhoduje rovnako ako v súťaži jednotlivcov. 

68.3.2.  Pokiaľ sa umiestnia 2 alebo viac tímov na rovnakom mieste, rozhoduje sa 

o poradí rovnako ako pri súťaži jednotlivcov. 

 

Odstavec 69  Zbor rozhodcov 

 

 1 predseda poroty 

 1-2 členovia poroty 

 5 rozhodcov 

 1 časomerač 

 1 zapisovateľ 

 

Odsek 16 – Wirok 

 

Odstavec 70 Skupina mužov 

 

70.1. Seniori: 

(a) Ap Joomuk Jirugi 

(b) Sonkal Taerigi 

(c) Yopcha Jirugi 
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(d) Dollyo Chagi 

(e) Bandae Dollyo Chagi 

70.2.Veteráni: 

(a) Sonkal Taerigi 

(b)Yopcha Jirugi 

(c) Dolmyo Chagi (180 Yopchagi) 

 

Odstavec 71  Skupina žien 

 

71.1.Seniorky: 

(a) Sonkal Taerigii 

(b) Ap palkup taerigi 

(c) Yopcha Jirugi 

(d) Dollyo Chagi 

(e) Dolmyo Chagi (180 Yop Chagi) 

71.2.  Veteránky: 

(a) Sonkal Taerigi 

(b) Yopcha Jirugi 

(c) Dolmyo Chagi (180 Yop Chagi) 

 

Odstavec 72  Dosky 

 

72.1.  Rozmery: dosky musia mať minimálne rozmery 28cm x 28cm x 2 cm až maximálne 

30cm x 30cm x 2cm, vyrobené z dreva či plastu. 

72.2.  Rozhodcovia musia pred každým pokusom skontrolovať dosku. Použité drevené 

dosky nesmú byť znovu použité.  

72.3.  Stred dosiek musí byť vo výške solaru súťažiaceho vykonávajúceho pokus. 

 

Odstavec 73  Kritéria bodovania 

 

73.1.  Za každú zlomenú dosku sú udelené 3 body. 

73.2.  Za každú ohnutú/nalomenú dosku je udelený 1 bod. 

73.3.  Pokiaľ dosky zostanú v rovnakom stave, nie je udelený žiaden bod. 

73.4.  Pokiaľ pretekár neprevedie správny postoj, stratí stabilitu či nepoužije správnu 

úderovú plochu, nie je možné započítať body. 

 

 

Odstavec 74 Individuálna súťaž 

 

74.1.  Model súťaže 

74.1.1.  Muži a ženy prerážajú postupne 5 technik 

74.1.2.  pretekár zaujme prípravný postoj (niunja sogi palmok daebi makgi a alebo 

annun junbi sogi). Na povel rozhodcu vykoná 1 nameranie, návrat do 

prípravného postoja, následne prevedie pokus o prerážanie jedným plynulým 

pohybom a návrat do prípravného postoje. Po udelení povelu má pretekár 30 

sekúnd na dokončenie techniky (prípravný postoj + test/nameranie + prípravný 

postoj + prerazenie + prípravný postoj). 
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74.1.3.  Je povolený jeden krok so skĺznutím alebo poskočením. Nie je povolený 

výskok. To znamená, že v okamžiku kontaktu s doskami musí byť jedna noha 

na podlahe. 

74.1.4.  Technika sonkal taerigi môže byť vonkajšia alebo vnútorná. 

74.2.  Rozhodnutie o víťazovi 

73.2.1.  Štartovacie poradie súťažiacich bude určené po dohode Výboru rozhodcov 

a OVS. Náhodne vybraná technika môže byť použitá na účely kvalifikácie. 

74.2.2.  Rovnaký postup je postupne aplikovaný na všetky techniky. 

74.2.3.  Súčet bodov zo všetkých techník určí poradie na 1., 2. a 3. mieste. 

74.2.4.  Pokiaľ sa umiestnia 2 alebo viac pretekárov na rovnakom mieste, rozhoduje sa 

o poradí žrebovaním ďalšej techniky až do rozhodnutia. 

 

Odstavec 75  Tímová súťaž 

 

75.1.  Model súťaže 

75.1.1.  Každý člen tímu môže nastúpiť len k jednej technike. 

75.1.2.  Model súťaže je pre všetky techniky zhodný so súťažou jednotlivcov. 

75.2.  Systém prideľovania bodov je zhodný so súťažou jednotlivcov. 

75.3.  Rozhodnutie o víťazovi 

75.3.1.   po skončení pokusu celého tímu sú započítané všetky body za jednotlivé 

techniky. O poradí na 1., 2. a 3. Mieste sa rozhoduje rovnako ako pri súťaži 

jednotlivcov. 

75.3.2.  Pokiaľ sa umiestnia 2 alebo viac tímov na rovnakom mieste, rozhoduje sa 

o poradí rovnako ako pri súťaži jednotlivcov. 

 

Odstavec 76  Zbor rozhodcov 

 

 1 predseda poroty 

  1-2 členovia poroty 

 5 rozhodcov 

 1 časomerač 

 1 zapisovateľ 

 

Odsek  17 – Hosinsool - Sebaobrana 

 

Odstavec 77  Systém súťaže 

 

77.1. Ak je v kategórii viac ako 8 tímov, budú rozdelení do skupín. 

77.2. Prebehnú eliminačné a finálové stretnutia.  

77.3. Ak je v kategórii menej ako 8 tímov, rozhodne sa o víťazovi priamo v eliminácii. Podľa 

získaných bodov sa určí poradie tímu od 1. do 8. miesta. 

 

Odstavec 78  Kategórie 

 

78.1.  Muži – 1 muž proti 2-3 mužom 

78.2.  Ženy – 1 žena proti 2 osobám (muži alebo ženy) 

78.3.  „Hrdina“ musí byť pretekár so zodpovedajúcim technickým stupňom. Ostatní môžu 

byť ľubovoľný súťažiaci. 
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Odstavec 79  Oblečenie súťažiacich 

 

Postava „Hrdinu“ v ukážke musí byť oblečený v oficiálnom ITF doboku, zatiaľ čo „útočníci“ 

budú oblečení v oblečení zodpovedajúcom ich role. „Útočníci“ nesmú byť oblečení 

v uniformách iných bojových umení, alebo inak nevhodne, či poburujúco. 

 

Odstavec 80  Dĺžka trvania vystúpenia 

 

80.1.  Juniori a seniori minimálne 40 sekúnd a maximálne 60 sekúnd 

80.2.  Juniorky a seniorky minimálne 30 sekúnd a maximálne 50 sekúnd 

80.3.  Veteráni a veteránky minimálne 30 sekúnd a maximálne 50 sekúnd 

 

Odstavec 81  Procedúra ukážky 

81.1.  „Hrdina“ pozdraví predsedu poroty a zaujme prípravný postoj (palmok daebi makgi), 

následne zaznie signál (gong) a spustí sa časomiera. 

81.2.  Ako náhle „Hrdina“ predvedie poslednú časť ukážky, zaujme prípravný postoj. 

Opätovne zaznie signál (gong) a zastaví sa časomiera. Na povel „Hrdinu“ sa súťažiaci 

zoradia, pozdravia predsedu poroty a opustia ring. 

 

Odstavec 82  Povinné techniky 

 

 Minimálne 1 kop vo výskoku 

 Minimálne 1 dvoj či troj kop vo výskoku 

 Minimálne 1 kop dvoma smermi vo výskoku 

 Minimálne 2 techniky uhnutia 

 Minimálne 1 technika vyslobodenie sa z úchopu nebo držania 

 Minimálne 1 technika obrany proti zbrani (nuž, napodobenina pištole, stoličky apod.) 

 Minimálne 1 technika dvojitého bloku proti dvojnásobnému útoku 

- Juniori a seniori musia predviesť všetky povinné techniky. 

- Veteráni musia predviesť minimálne 4 techniky a Veteránky minimálne 3 techniky 

z povinne požadovaných. 

 

Odstavec 83  Kritéria bodovania 

 

83.1.  Hodnotený obsah: 

Technický obsah (uvedené povinné techniky) 

Tímová práca, presnosť, načasovanie 

Umelecký obsah (choreografie, reálnosť) 

83.2. bodovanie : 

Technický obsah     10 bodu 

Tímová práca       10 bodu 

Umelecký obsah (reálnosť)                10 bodu 

83.3.  Zrážky bodov 

Pokiaľ nie sú prevedené požadované techniky správne: 

Technický obsah     2 body za položku 

Presnosť      2 body za položku 

Choreografia      1 až 3 body za položku 

Načasovanie      1 bod 

Umelecký obsah     3 body až 7 bodu 
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83.4.  Body sú odčítané z maxima 30 bodu. 

 

Odstavec 84  Rozhodnutie o víťazovi 

 

Predseda poroty rozhodne o víťazovi na základe súčtu bodov udelených jednotlivými 

rozhodcami. Najvyšší a najnižší súčet bodov sa nezapočítava. 

84.1.  Eliminácia 

84.1.1.  Dva tímy s najvyšším počtom bodov z každej skupiny postupujú do finále. 

84.1.2.  V prípade, že je viac tímov so zhodným počtom najvyšších bodov, nasleduje 

ďalšia ukážka na základe ktorej sa kvalifikujú tímy do finále. 

84.2.  Finále 

84.2.1.  Tímy, ktoré postúpili do finále z eliminácie postupne predvedú svoje ukážky. 

Podľa pridelených bodov sa rozhodne o víťazovi. Všetky umiestnia do 8. 

Miesta sú zaznamenané. 

84.2.2.  Pokiaľ sú viac ako 2 tímy na rovnakom mieste, rozhodne o lepšom umiestnení 

súčet bodov z kvalifikácie a finále. Pokiaľ je súčet rovnaký, rozhodne ďalšia 

ukážka. 

 

Odstavec 85  Zbor rozhodcov 

 

 1 predseda poroty 

 1-2 členovia poroty 

 5 rozhodcov 

 1 časomerač 

 1 zapisovateľ 

 

 

Odsek 18 – Protest a rozhodnutie 

 

Výbor rozhodcov rozhoduje o všetkých protestoch. Výbor rozhodcov je zložený z Predsedu 

súťažného oddelenia STA, predsedu oddelenia rozhodcov STA a predsedu technického 

oddelenia STA. Predsedom výboru rozhodcov je predseda súťažnej oddelenia STA. V prípade 

jeho absencie predsedu určí vedenie STA. 

 

Odstavec 86  Protest 

 

86.1.  Protest sa podáva proti výroku rozhodcov  príslušného ringu, ak je podozrenie, že je 

v rozpore s pravidlami, a to písomnou formou Výboru rozhodcov. 

86.1.1.  Len kouč je oprávnený podať protest. 

86.1.2.  Protest musí byť podaný na oficiálnom formulári najneskôr do 5-tich minút od 

skončenia zápasu. 

86.1.3.  Spoločne s podaním formulára musí byť uhradený poplatok vo výške 25€ 

(pokiaľ je protest oprávnený je poplatok vrátený). 

86.2. Predseda poroty musí podať protest Výboru rozhodcov súťaže s vysvetlením 

podrobností. 

86.3.  Všetky prijaté poplatky za protesty a pokuty počas súťaže budú použité na 

rozvoj činnosti rozhodcov v STA. 

 

Odstavec 87  Rozhodnutie 
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87.1.  V záujme čo najobjektívnejšieho rozhodnutia môže predseda výboru rozhodcov 

povolať ďalšie osoby k podaniu svedectva k protestu (predsedu poroty a stredového 

rozhodcu príslušného ringu, koučov oboch tímov/pretekárov a autorizovaného 

kameramana STA) 

87.2.  Výbor rozhodcov rozhodne o proteste a môže potvrdiť výsledok stretnutia alebo ho 

nechať opakovať alebo jeho výsledok znegovať. 

87.3.  Ak je dosiahnutý výsledok protestu, sú obe strany neodkladne informované. 

87.4.  Víťaz stretnutia nemôže opätovne súťažiť pokiaľ nie je výborom rozhodcov vyriešený 

protest. 

87.5.  Jednotlivci či tímy, ktoré sa odmietajú podrobiť rozhodnutiu výboru rozhodcov, môžu 

spôsobiť diskvalifikáciu jednotlivca, či celého tímu z ďalších disciplín súťaži. 

 

Odstavec 88  Penalizácia za protestný odchod zo súťaže 

 

V prípade, že jednotlivec či tím na protest proti rozhodnutí rozhodcov opustí súťaž, môže 

nasledovať: 

88.1.  automatická diskvalifikácia z tejto disciplíny 

88.2.  automatická diskvalifikácia zo všetkých ďalších disciplín súťaže. 

 


