
 

 

 

 

VÁNOČNÍ   CUP  2018 

 

 

 

 

 

Datum konání: Čtvrtek 27. prosince  2018 – pouze tul, od 10:00 

 Pátek 28. prosince 2018 – pouze matsogi od 10:00 

 

Místo konání: Sokolovna  Studenec  

 (Studenec 59, PSČ: 512 33 Studenec u Horek) 

 

Pořadatel soutěže: Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. 

 

Ředitel soutěže: Martin Zámečník (+420 603/302 739) 

 

Hlavní rozhodčí: Martin Zámečník (+420 603/302 739) 

 

Přihlášky: nejpozději do 25. prosince 2018 do 12.00 hod., pouze přes 

 www.tkd.cz, harmonogram akcí/závody 

 

Startovné: ZDARMA. Každá škola musí dodat minimálně 2 
kvalifikované rozhodčí.  

 
Systém soutěže: disciplína tul a matsogi, systém soutěže každý závodník s 

 každým ve své kategorii.  

 Soutěž proběhne dle pravidel ČST I.T.F. 

 

 

KATEGORIE TUL: 

 
mladší žáci: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup 

mladší žákyně: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup 

http://www.tkd.cz/


starší žáci: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 
 

 

starší žákyně: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 
mladší junioři: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 
mladší juniorky: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 
starší junioři: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší  
starší juniorky: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 

 I. dan a vyšší 
senioři: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 
seniorky: 10. a 9. kup, 8. a 7. kup, 6. a 5. kup, 4. a 3. kup, 2. a 1. kup, 
 I. dan a vyšší 

 
Kategorie matsogi:  
 
mladší žáci: -32, -38, -44, -50, +50 kg 

mladší žákyně: -32, -38, -44, -50, +50 kg 

starší žáci: -32, -38, -44, -50, +50 kg 

starší žákyně: -32, -38, -44, -50, +50 kg 

mladší junioři: -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

mladší juniorky: -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

starší junioři: -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

starší juniorky: -51, -57, -63, -69, -75, +75 kg 

 

 
ČASOVÝ  PLÁN  SOUTĚŽE: 

 

27. prosince 2018 

 

09.30 hod. -  porada a rozdělení rozhodčích 

09.45 hod. -  nástup účastníků soutěže a zahájení soutěže -  

cca 13.00 hod. - ukončení soutěže, vyhlášení vítězů a předání cen 

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

Na místě bude probíhat Velké zimní soustředění školy GBHS na které se můžete 

přihlásit přes www.tkd.cz v harmonogramu akcí.  

http://www.tkd.cz/

