ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO – VNITŘNÍ

ŘÁDY A SMĚRNICE

Dodatek k soutěžím č. D1/2022kyorugi
Místo a datum konání turnajů v sezoně 2022:
Místo a termín konání turnajů Taekwondo extraligy v sezoně 2022
1. kolo
23.4.2022 Humpolec
2. kolo
28.5.2022 Praha
3. kolo
25.6.2022 Praha
4. kolo
8.10.2022 Hradec Králové
5. kolo
5.11.2022 Praha
6. kolo
10.-11.12.2022 Pelhřimov

Humpolec Cup
Cobra Cup
Czech Open
Sokol Cup
Prague Open
Vánoční Turnaj

Místo a termín konání turnajů Národní taekwondo ligy v sezoně 2022
1. kolo
23.4.2022 Humpolec
2. kolo
28.5.2022 Praha
3. kolo
8.10.2022 Hradec Králové
4. kolo
5.11.2022 Praha
5. kolo
19.11.2022 Vodňany/Strakonice
6. kolo
10.-11.12.2022 Pelhřimov

Humpolec Cup
Cobra Cup
Sokol Cup
Prague Open
Protivín Cup
Vánoční Turnaj

Místo a termín konání turnajů Taekwondo extraligy mládeže v sezoně 2021
1. kolo
23.4.2022 Humpolec
Humpolec Cup
2. kolo
28.5.2022 Praha
Cobra Cup
3. kolo
25.6.2022 Praha
Czech Open
4. kolo
8.10.2022 Hradec Králové
Sokol Cup
5. kolo
5.11.2022 Praha
Prague Open
6. kolo
10.-11.12.2022 Pelhřimov
Vánoční Turnaj
Místo a termín konání turnajů Národní taekwondo ligy mládeže v sezoně 2021
1. kolo
23.4.2022 Humpolec
Humpolec Cup
2. kolo
28.5.2022 Praha
Cobra Cup
3. kolo
8.10.2022 Hradec Králové
Sokol Cup
4. kolo
5.11.2022 Praha
Prague Open
5. kolo
19.11.2022 Vodňany/Strakonice
Protivín Cup
6. kolo
10.-11.12.2022 Pelhřimov
Vánoční Turnaj
Termín konání turnaje musí být znám alespoň 30 dní předem.

Dodatek k soutěžím č. D2/2022kyorugi
Váhové, věkové a technické kategorie v sezoně 2022

Taekwondo extraliga (TE)
●

Junioři
ročníky: 2008, 2007, 2006, 2005
muži: -45-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78kg
ženy: - 42-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68kg
Podmínky:
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Ročník 2008 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď
v kategorii kadetů nebo juniorů.
Ročník 2005 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď
v kategorii juniorů, nebo seniorů.
●

Senioři
ročník: 2005 a starší
muži: -54, -58, -63, -68,-74,-80,-87, +87kg
ženy: - 46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg

Technická kategorie
od 4. Kupu včetně

Národní taekwondo liga (NTL)
●

Junioři
ročníky: 2008, 2007, 2006, 2005
muži: -45-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78kg
ženy: - 42-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68kg
Podmínky:
Ročník 2008 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď
v kategorii kadetů nebo juniorů.
Ročník 2005 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď
v kategorii juniorů, nebo seniorů.

●

Senioři
ročník: 2005 a starší
muži: -54, -58, -63, -68,-74,-80,-87, +87kg
ženy: - 46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73kg

Technická kategorie:
do 5. Kupu včetně

Taekwondo extraliga mládeže (TEM)
●

Žáci
ročníky: 2011, 2012
muži: -26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50kg
ženy: -26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50kg

●

Kadeti
ročníky: 2008, 2009, 2010
muži: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65, +65kg
ženy: -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59kg
Podmínka:
ročník 2008 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď v kategorii
kadetů, nebo juniorů

Technická kategorie:
od 4. Kupu včetně
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Národní taekwondo liga mládeže (NTLM)
●

Žáci
ročníky: 2011, 2012
muži: -26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50kg
ženy: -26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50kg

●

Kadeti
ročníky: 2008, 2009, 2010
muži: -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65, +65kg
ženy: -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59kg
Podmínka:
ročník 2008 smí v rámci turnaje startovat pouze v jedné věkové kategorii, tzn. buď v kategorii
kadetů, nebo juniorů

Technická kategorie:
do 5. Kupu včetně

Dodatek k soutěžím č. D3/2022kyorugi
Odměny za celkové umístění týmu.

Taekwondo extraliga (TE)
1. Tým - 10.000 Kč
2. Tým - 7.000 Kč
3. Tým - 5.000 Kč

Taekwondo extraliga mládeže (TEM)
1. Tým - 10.000 Kč
2. Tým - 7.000 Kč
3. Tým - 5.000 Kč

Národní taekwondo liga (NTL)
bez finanční odměny

Národní taekwondo liga mládeže (NTLM)
bez finanční odměny

Dodatek k soutěžím č. D4/2022kyorugi
Pro závodníky by měly být soutěže vyhodnocovány tak, že celkový vítěz ve váhové kategorii je
možným adeptem na vstup či setrvání v reprezentačním týmu ČR, dále obdrží diplom – celkový vítěz
TE, NTL, TEM, NTLM v daném roce (z rukou prezidenta Svazu).

Dodatek k soutěžím č. D5/2022kyorugi
V rámci jednoho kalendářního roku bude každému týmu umožněno vybrat maximálně 3 závodníky
z kategorie LK2 (technická kategorie 10.kup - 5. kup), kteří na základě předloženého souhlasu rodičů a
oddílového trenéra budou moct startovat v kategorii LK1 (technická kategorie 4. kup - 3.dan).
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Přestupem do vyšší kategorie se jedná o trvalou změnu, tzn. jakmile jednou závodník přestoupí do
vyšší kategorie LK1, tak se již nemůže vrátit do kategorie LK2. Přestup do kategorie LK1 nesmí být
učiněn na posledním turnaji dané sezóny, pokud však závodník startoval na některém předcházejícím
turnaji v této kategorii, tak mu bude start umožněn. Tyto omezující podmínky neplatí, pokud je
závodník v kategorii LK2 sám a nemá kolem sebe kategorii ke sloučení. V tomto případě jej může
organizátor zařadit do kategorie LK1.

Dodatek k soutěžím č. D6/2022kyorugi
Minimální bodová hranice je stanovena pro:
30 bodů.
● TE
● TEM 30 bodů.
● NTL 25 bodů.
● NTLM 25 bodů.

Dodatek k soutěžím č. D7/2022kyorugi
Vyčleněná maximální podpora Českého svazu taekwondo na klubové turnaje pro rok 2022 je
stanovena v rozpočtu svazu.
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