
ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO – VNITŘNÍ ŘÁDY A SMĚRNICE

SMĚRNICE SOUTĚŽÍ KYORUGI

Interní směrnice 11 / VV-2022

1. Všeobecně
Český svaz taekwondo (dále jen ČSTKD) pořádá následující 4 typy soutěží:

● Taekwondo extraliga (dále jen TE)
- je nejvyšší juniorská a seniorská individuální a klubová bodovací soutěž v České republice.

● Národní taekwondo liga (dále jen NTL)
- je 2. nejvyšší juniorská a seniorská individuální a klubová bodovací soutěž v České republice.

● Taekwondo extraliga mládeže (dále jen TEM)
- je nejvyšší individuální a klubová bodovací soutěž pro kategorie žáků a kadetů v České republice.

● Národní taekwondo liga mládeže (dále jen NTLM)
- je 2. nejvyšší individuální a klubová bodovací soutěž pro kategorie žáků a kadetů v České republice.

Hodnocení probíhá v kategoriích jednotlivců a oddílů. Výsledky jednotlivců v soutěžích jsou výchozím kritériem
pro jmenování do národního týmu ČR. Průběžné i konečné výsledky budou zviditelňovány a aktualizovány
v rámci webových stránek ČSTKD (www.worldtaekwondo.cz). Po každém turnaji bude aktualizováno pořadí
jednotlivců i oddílů.
Soutěže se řídí následujícími pravidly.

ČSTKD dále podporuje turnaje nezařazené do těchto soutěží, pokud splňují požadavky stanovené touto směrnicí.

Články 2 až 13 směrnice se týkají pouze ligových soutěží, není-li výslovně uvedeno jinak. Podmínky pořádání
neligových turnajů upravují články 14 a 15.

2. Pořadatelé

2.1 Pořadatel turnajů TE, NTL, TEM, NTLM (dále jen Pořadatel) je vybírán na základě hodnocení Komise
pro organizování soutěží (dále jen Komise) a schvalován výkonným výborem ČSTKD.

2.2 Pořadatel je povinen dodržovat nařízení a pravidla vyplývající z aktuální směrnice soutěží kyorugi
a dodatky ke směrnici soutěží kyorugi (dále jen Dčíslo/ROKkyorugi) pro daný rok. Z organizačního
hlediska musí organizátor respektovat zejména věkové kategorie (dodatek č. D2/ROKkyorugi), technické
kategorie (dodatek č.D2/ROKkyorugi), termín konání turnaje (dodatek č. D1/ROKkyorugi), apod.
V opačném případě hrozí turnaji odnětí statutu dané soutěže.

2.3 Pořadatel je povinen označit turnaj přiděleným statutem (např.: pro TE - „Extraligový turnaj“, pro NTL –
„Turnaj národní ligy“, pro TEM – „Extraligový turnaj mládeže“ a pro NTLM – „Turnaj národní ligy
mládeže) a to zejména na propozicích pro domácí oddíly. Tento název musí umístit viditelně na titulní
stranu propozic.

2.4 Pořadatel je povinen zažádat Komisi rozhodčích o nominaci rozhodčích na turnaj nejpozději 30 dnů před
konáním turnaje. Dále je povinen přizvat k losování startovního pořadí zástupce z řad rozhodčích
jmenovaného Komisí rozhodčích.

2.5 Pořadatel je povinen zajistit mediální prezentaci turnaje minimálně v tomto rozsahu:
a) Na emailovou adresu ČSTKD zaslat 14 dní před konáním akce tiskovou zprávu o konání

turnaje, včetně fotodokumentace,
b) na vlastní akci zajistit natočení medailonku/min 3 min sestřihu z turnaje v HD kvalitě,
c) 2 dny po ukončení turnaje zaslat na emailovou adresu ČSTKD článek o proběhlém turnaji,

včetně rozhovorů s VIP osobností turnaje a fotodokumentace.
2.6 Po ukončení turnaje je pořadatel povinen předat Komisi do 10-ti pracovních dnů od ukončení turnaje

následující dokumenty:
a) výsledky spočítané podle směrnice soutěží, kromě celkových výsledků daného turnaje zaslat i

bodování jednotlivých soutěží v rámci přiděleného statutu/ů (TE, TEM, NTL, NTLM),
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b) kopii startovacích listin (jmenné seznamy závodníků, včetně příslušnosti klubu, technického
stupně a věkových kategorií),

c) kopii kompletně vyplněných protokolů, ze kterých bude naprosto zřejmé bodové ohodnocení a
postup závodníků v jednotlivých kolech,

d) výsledkovou listinu rozdělenou podle věkových a technických kategorií
e) počty závodníků v jednotlivých věkových kategoriích a soutěžích (TE, TEM, NTL, NTLM).

2.7 Předání dokumentů Komisi musí být provedeno v elektronické podobě.
2.8 Pořadatel je povinen kontrolovat svazové průkazky jednotlivých závodníků. Zejména pak jméno,

příjmení, věk, technický stupeň, známku o zaplacení členského příspěvků na příslušný rok a potvrzení
o lékařské prohlídce.

2.9 Pořadatel každého turnaje v rámci TE, TEM resp. NTL, NTLM je dále povinen plnit podmínky nutné
k udělení statutu dané soutěže (bod 4 této směrnice), jinak mu hrozí jeho odnětí a to i aktuálně v průběhu
dané sezóny.

3. Komise pro organizování soutěží
Komise má minimálně 3 členy, v jejím čele stojí předseda. Komisi jmenuje výkonný výbor ČSTKD a její
funkční období je po dobu 4 let. Výkonný výbor může v případě závažných nedostatků ve fungování členy
nebo celou komisi odvolat.

4. Podmínky přidělení statutu
4.1 Pořadatelé jsou povinni (bez vyzvání) zaslat Komisi oficiální žádost o přidělení statutu/ů dané soutěže

(TE, TEM, NTL, NTLM) včetně termínu konání, místa konání turnaje a souhlasem s platnou směrnicí
soutěží. Žádost musí být podána nejpozději do 31. 12. předcházejícího roku konání turnaje. Při
nedodržení tohoto termínu nemusí být žádosti organizátora vyhověno.

4.2 Širší účast závodníků. Počet závodníků nesmí být výrazně nižší než u ostatních turnajů dle analýzy počtu
závodníků ( v rámci statutu/ů) na českých turnajích z minulých let.

4.3 Zveřejnění propozic na webových stránkách ČSTKD (worldtaekwondo.cz) formou přílohy nebo odkazu
na webové umístění, minimálně 30 dní předem, přičemž je nutné do propozic uvést přesné datum a čas
otevření registrace závodníků.

4.4 Dobrá organizovanost turnaje (vážení, plnění časového harmonogramu, kvalitní hala, doprovodný
program, odměňování závodníků).

4.5 Po skončení turnaje uveřejnit článek v tisku.
4.6 Na turnaje mohou být nominováni národní rozhodčí pouze od Komise rozhodčích; účast zahraničních

rozhodčích je možná.
4.7 Organizátor by měl zajistit dostatečnou kapacitu turnaje pro přidělený statut. V případě, že v po sobě

jdoucích ročnících turnaje není schopen dostatečnou kapacitu zajistit, Komise soutěží může přidělení
statusu pro následující ročník zamítnout.

5. Účast
5.1 Soutěží se mohou zúčastnit všechny oddíly a kluby, které jsou zaregistrované v ČSTKD, pokud nebude

stanoveno jinak. Jednotlivci mohou startovat za daný oddíl pouze v případě, že jsou jeho členy, či mají
řádně vyřízené hostování v tomto oddíle, obojí dle pravidel evidenčního, přestupního a hostovacího řádu
ČSTKD. V případě nedodržení tohoto bodu, bude celý tým diskvalifikován a nebudou mu na daném
turnaji započítány žádné body a to i se zpětnou platností (při pozdějším zjištění než v den konání turnaje).
Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude oddíl úplně diskvalifikován z bodování celé soutěže.

5.2 Soutěží se mohou zúčastnit všichni jedinci, které jsou zaregistrovaní v ČSTKD a jsou aktivními členy
spadajícími do věkové a technické kategorie dané dodatkem č. D2/ROKkyorugi, pokud nebude stanoveno
jinak. Žádná změna (omezení dle tech. stupňů apod.) v tomto směru nesmí být provedena během soutěže.

5.3 V případě chybného udání technického stupně či věku závodníka, které způsobí nesprávné zařazení do
příslušné kategorie, bude celý tým diskvalifikován a nebudou mu na daném turnaji započítány žádné body
a to i se zpětnou platností (při pozdějším zjištění než v den konání turnaje). Při opakovaném porušení
tohoto pravidla bude oddíl úplně diskvalifikován z bodování celé soutěže.
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5.4 Účast zahraničních jedinců a subjektů je povolena pouze v rámci jednotlivých turnajů, nebudou jim
počítány body do celkového pořadí dané soutěže. Každý z těchto účastníků musí respektovat pravidla
a regule World taekwondo (dále jen WT) a ČSTKD.

6. Doba trvání a místo konání
6.1 Každý ročník soutěže, začíná prvním turnajem zařazeným do dané soutěže a končí s koncem

kalendářního roku, resp. posledním turnajem dané soutěže.
6.2 Místo konání turnajů je dáno dodatkem č. D1/ROKkyorugi, který bude Komisí pro turnaje před každou

sezonou aktualizován.
6.3 Žádná změna v tomto směru nesmí být provedena během soutěže, ale vždy min. 1 měsíc před začátkem

dalšího ročníku.

7. Systém soutěže na turnajích NTL a NTLM
V kategoriích zařazených do NTL a NTLM je možné použít systém cut-off nebo round-robin (každý s každým).
V případě použití systému round-robin se soutěž řídí těmito pravidly:

- Maximální počet závodníků v kategorii je osm. V případě vyššího počtu závodníků se použije
vyřazovací systém (cut-off).

- Při počtu dva až pět závodníků soutěží v jedné skupině každý s každým.
- Při počtu větším než pět se kategorie rozdělí na dvě skupiny. Skupiny se vytváří tak, aby se počet

závodníků v nich lišil jen o jednoho.
- O pořadí ve skupině rozhoduje:

- Počet vítězných zápasů
- Celkové skóre
- Vzájemný zápas

- V případě rozdělení do dvou skupin postupují vždy dva nejlepší z každé skupiny do finále, ve kterém se
soutěží vyřazovacím systémem (cut-off). Ve finále bojují vítězové skupin s druhými v pořadí z druhé
skupiny. Vítězové těchto zápasů bojují o první místo.

- Udělují se dvě třetí místa.

8. Bodování
8.1 Do celkového hodnocení bude zařazen každý jedinec a zároveň každý oddíl splňující podmínky dle

článku 5 této směrnice..
8.2 Bodování týmů spočívá v součtu získaných bodů jednotlivců v jednotlivých skupinách. Rozhodující bude

nejvyšší počet bodů.
Bodování týmů na turnajích:

1. místo: 7 bodů
2. místo: 5 bodů
3. místo: 3 body
4. místo: 2 body
5. místo: 1 bod

8.3 Výjimku v bodování tvoří nejvýznamnější domácí soutěž – Mistrovství České republiky (Czech Open),
kde je obodováno prvních 6 týmů a to následujícím způsobem:

1. místo: 10 bodů
2. místo: 8 bodů
3. místo: 6 bodů
4. místo: 4 body
5. místo: 2 body
6. místo: 1 bod

8.4 V případě shody v součtu získaných bodů jednotlivců, bude pořadí týmů určeno na základě většího počtu
zlatých medailí v dané soutěži (TE, TEM, NTL, NTLM). V případě shodného množství zlatých
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medailí rozhoduje o vítězství větší počet získaných stříbrných medailí. Při shodě v množství
stříbrných medailí rozhoduje větší počet získaných bronzových medailí.

Nastane-li shoda i při množství získaných bronzových medailí, bude týmům udělen stejný počet bodů
v hodnotě lepšího umístění, o které se dělí. Následující tým získá body odpovídající pořadí.
Př.:
Pořadí Název oddílu Body Součet

1_2 X 7 41

1_2 Y 7 41

3 Z 3 34

4 A 2 33

5 B 1 13

8.5 Bodování jednotlivců:

Systém cut-off:
1. místo: 5 bodů
2. místo: 3 body
3. místo: 1 bod

Dále každý závodník získá 2 body za každý vyhraný zápas.

Systém round-robin

Závodníkům je přidělen počet bodů na základě pořadí podle následující tabulky:

Počet závodníků: 1 2 3 4 5 6 7 8+

pořadí 1 5 7 9 10 11 11 12 13

2 - 3 5 8 9 9 10 11

3 - - 1 3 4 4 4 5

3 (4) - - - 3 4 4 4 5

5 - - - - 0 0 0 2

6 - - - - - 0 0 2

7 - - - - - - 0 0

8+ - - - - - - - 0

8.6 Mezi jednotlivými turnaji se body sčítají a zveřejňují formou průběžných výsledků. Vždy na konci
daného roku provede Komise soutěží celkové vyhodnocení formou celkových výsledků.

8.7 Průběžné výsledky zveřejňované Komisí (v rámci kontrolní lhůty) před skončením soutěže jsou
orientační, Komise má právo tyto výsledky opravit v případě, že bude ve výsledcích zjištěna chyba.
Průběžné výsledky nezakládají nárok na umístění v celkovém vyhodnocení.

8.8 Zveřejněním průběžných výsledků začíná tří týdenní (3 týdny) „kontrolní lhůta“ bodového ohodnocení
z daného turnaje, ve které je možné v případě nesouhlasu podat protest proti zveřejněným
výsledkům. Protesty podané po uplynutí „kontrolní lhůty“ budou zamítnuty.

Příklad: Průběžné výsledky z jednoho konkrétního turnaje jsou uveřejněny 1. března, kontrolní lhůta pro
tento turnaj tedy končí 21. března stejného roku. Poté jsou již výsledky považované za oficiální a nelze se
proti nim odvolat.
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9. Spojování kategorií
9.1 Každá váhová kategorie, do které nastoupí méně než dva závodníci, bude spojena s kategorií vyšší nebo

nižší váhy.
9.2 Spojování kategorií bude řešeno operativně po vzájemné domluvě mezi organizátorem a vedoucími týmů.

Kategorie nelze sloučit bez vědomého souhlasu vedoucích týmů, jejichž závodníků se slučování týká.
9.3 Sloučená kategorie bude označena jako vyšší váhová kategorie, pokud v ní bude většina závodníků z této

(vyšší) kategorie. V opačném případě bude označena, jako nižší váhová kategorie.
9.4 V případě, že do  kategorie nastoupí dva závodníci, sloučená kategorie bude označena jako vyšší váhová

kategorie a zápas proběhne mezi nimi s následujícím bodovým ohodnocením:

Vítěz 1. místo: 5 bodů + 2 body za vyhraný zápas
Poražený 2. místo: 3 body

9.5 Při spojení kategorií budou závodníkovi započítávány body, kterých dosáhne ve spojené kategorii, včetně
bodů získaných za vyhrané zápasy.

9.6 V ojedinělých případech, kdy nelze postupovat dle bodu 9.1, může dojít ke sloučení technické kategorie
A (od 4. Kupu výše) a kategorie B (do 5. Kupu). V tom případě bude kategorie označena jako kategorie
vyšší, tedy A.

9.7 Ve výjimečných případech, kdy nelze postupovat dle bodu 9.6, může dojít ke sloučení věkové kategorie
(Kadeti, Junioři) nebo (Junioři, Senioři). V tomto případě bude kategorie označena jako kategorie vyšší,
starší.

9.8 Organizátor si musí být vědom zvýšeného rizika souvisejícího se spojováním kategorií v bodě 9.6, 9.7
a vyžadovat písemný souhlas (revers) s podpisem zákonného zástupce a trenéra (vedoucího týmu), který
přebírá zodpovědnost za závodníka mladšího 18 let.

9.9 Dvojité starty v různých věkových kategoriích nejsou povolené.

10. Váhové kategorie
Viz dodatek č. D2/ROKkyorugi, který bude komisí před každou sezonou aktualizován.

11. Místo a datum konání turnajů
Viz dodatek č. D1/ROKkyorugi, který bude komisí před každou sezonou aktualizován.

12. Technické stupně
Viz dodatek č. 2/ROKkyorugi, který bude komisí před každou sezonou aktualizován.

13. Finanční a jiné odměny
Viz dodatek č. D3/ROKkyorugi a dodatek č. D4/ROKkyorugi který bude komisí před každou sezonou
aktualizován.

14. Celkové vyhodnocení
14.1 Celkovým vítězem dané soutěže se stává tým s nejvyšším počtem nasbíraných bodů (Celkové body).
14.2 V případě bodové shody dvou a více týmů v TE a TEM se rozhodne na základě výsledku na Mistrovství

České republiky (Czech Open).
14.3 V případě bodové shody dvou a více týmů v NTL a NTLM se rozhodne na základě lepšího umístění na

větším počtu turnajů dané soutěže. Dále v případě shody se rozhodne na základě lepšího umístění na
turnaji s největším počtem závodníků.
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14.4 Vítězem TE a NTL se stává závodník, který dosáhl v celkovém součtu minimální bodové hranice,
stanovené Komisí soutěží (viz dodatek č. D6/ROKkyorugi), a zároveň má alespoň v jedné váhové
kategorii nejvyšší počet bodů.

14.5 Vítězem TEM a NTLM se stává závodník, který dosáhl v celkovém součtu minimální bodové hranice,
stanovené Komisí soutěží (viz dodatek č. D6/ROKkyorugi)

14.6 Dodatečné přičtení nasbíraných bodu z TE do NTL a z TEM do NTLM je možné pouze v soutěži
jednotlivců a nastane v případě, že závodník z NTL a NTLM v průběhu sezóny složí úspěšně zkoušky na
vyšší technický stupeň (4. KUP a výše) nebo bude v důsledku sloučení kategorií zařazen do TE nebo
TEM.

14.7 Dodatečné přičtení nasbíraných bodů z TE do NTL a z TEM do NTLM, platí pouze pro turnaje zařazené
do NTL nebo NTLM. Výjimkou je nejvýznamnější domácí soutěž – Mistrovství České republiky (Czech
Open) z kterého budou body jednotlivcům dodatečně připočteny i přesto, že turnaj není zařazen do NTL
ani NTLM.

14.8 Vítěz TE a TEM nemá nárok na dodatečné přičtení nasbíraných bodů v nižší soutěži jednotlivců (NTL
a NTLM).

14.9 Dodatečné přičtení nasbíraných bodů nelze provádět v soutěži týmů.

15. Podmínky pořádání neligových turnajů
15.1 Turnaje jsou pořádány na klubové úrovni, organizátorem je ČSTKD a pořadatelem je klub, který nese

odpovědnost za jejich průběh.
15.2 Pořádající klub se musí pravidelně účastnit ligových soutěží.
15.3 Turnaje jsou určeny pro dětské kategorie: trpaslíci, děti, žáci, kadeti. V případě startu jiných věkových

kategorií nejsou jejich počty zahrnuty do splnění podmínek pořádání neligových turnajů, viz. bod 14.4.
15.4 K podpoře ČSTKD je nutná minimální účast alespoň 3 klubů a zároveň alespoň 50 jednotlivých

závodníků. Pokud se nakonec turnaje nezúčastní 3 kluby nebo bude skutečný počet závodníků výrazně
nižší, nebude podpora poskytnuta.

15.5 Turnaj musí probíhat v odpovídajícím sportovním prostředí (hala, tělocvična, ..), je ale nezbytně nutné
zajištění sociálního zařízení (oddělené záchody pro dívky a chlapce, sprchy).

15.6 Systém turnaje určuje pořadatel (standardním vyřazovacím KO systémem, každý s každým, …)
15.7 Způsob odměňování vítězů stanoví pořadatel. Odměňování může být nízkonákladové, tzn. např. pouze

diplom apod.).
15.8 Musí být zajištěn alespoň jeden kvalifikovaný rozhodčí na každou zápasovou plochu. Bodoví rozhodčí

mohou být jmenováni pořadatelem turnaje (za podmínek umožnění zástupcům jednotlivých klubů, které
se turnaje účastní, delegovat své zástupce).

15.9 POŘADATEL JE POVINEN ZAJISTIT LÉKAŘSKOU ASISTENCI v min. rozsahu – sanitka
a kvalifikovaný zdravotnický dozor.

15.10 Výši startovného určuje pořadatel.
15.11 Turnaj se řídí aktuálními závodními pravidly World taekwondo (bodování), v případě váhových kategorií

je možné tyto kategorie upravovat za předpokladu dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví.
15.12 Pořadatel je povinen zaslat Komsi soutěží propozice turnaje. V případě přidělení statutu oficiálního

neligového turnaje je povinností minimálně 1 měsíc před konáním turnaje zaslat propozice na adresu
svazu ke zveřejnění na stránkách svazu. Po skončení turnaje je povinností pořadatele zaslat Komisi
soutěží oficiální výsledkovou listinu.

16. Podpora ČSTKD pro neligové turnaje
16.1 Pořádající klub oznámí pořádání turnaje svému oblastními sportovnímu centru.

Toto oznámení musí obsahovat:
- Termín a místo akce
- Rozpočet akce
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- Návrh propozic včetně věkových a váhových kategorií
Následně SCM připojí své vyjádření a podá žádost o finanční podporu Komisi soutěží.

16.2 O podpoře rozhoduje na doporučení Komise soutěží výkonný výbor Českého svazu taekwondo. Nutnou
podmínkou podpory je splnění podmínek stanovených touto směrnicí.

16.3 Možná podpora:
- Možnost zapůjčení zápasového vybavení v tomto rozsahu – elektronické vesty, elektronické helmy,

tatami.
- ČSTKD uhradí náklady na zdravotní zabezpečení akce – sanitka, zdravotní dozor.
- Finanční podpora poháry, medaile, rozhodčí.

Vyčleněná maximální podpora Českého svazu taekwondo na klubové turnaje pro rok 2021 je určena dodatkem
D7/ROK kyorugi a na podporu není právní nárok.
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