
ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO – VNITŘNÍ ŘÁDY A SMĚRNICE

SMĚRNICE SOUTĚŽÍ POOMSAE

Interní směrnice 11-A / VV-2022

1. Všeobecně

Český svaz taekwondo (dále jen ČSTKD) pořádá následující 2 typy soutěží poomsae:

● Extraliga poomsae (dále jen EP):
- je nejvyšší individuální a klubová bodovací soutěž v technických sestavách (poomsae) v České

republice,
● Národní liga poomsae (dále jen NLP):

- je 2. nejvyšší individuální a klubová bodovací soutěž v technických sestavách (poomsae)
v České republice.

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

2. Pořadatel a povinnosti pořadatele

2.1 Pořadatel turnaje EP, resp. NLP, (dále jen Pořadatel) je vybírán na základě hodnocení Komisí 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 poomsae a
dodatky ke směrnici soutěží poomsae (dále jen Dčíslo/ROKpoomsae) pro daný rok. Z organizačního
hlediska musí organizátor respektovat zejména věkové kategorie (dodatek č. D2/ROKpoomsae),
technické kategorie (dodatek č. D2/ROKpoomsae), termín konání turnaje (dodatek č.
D1/ROKpoomsae), apod. V opačném případě hrozí turnaji odnětí statutu dané soutěže.

2.3 Pořadatel Mistrovství ČR Poomsae je povinen do turnaje zahrnout výlučně technické kategorie EP
(tj. A, B, viz dodatek č. D2/ROKpoomsae).

2.4 Pořadatel je povinen označit turnaj přiděleným statutem tj. „Turnaj Extraligy poomsae“ pro EP a
„Turnaj národní ligy poomsae“ pro NLP, a to zejména na propozicích pro domácí oddíly. Tento název
musí umístit viditelně na titulní stranu propozic.

2.5 Pořadatel je povinen zažádat Komisi rozhodčích o nominaci rozhodčích na turnaj EP, resp. NLP,
nejpozději 30 dnů před konáním turnaje. Účast kvalifikovaných zahraničních rozhodčích je možná.

2.6 V případě losovaných povinných poomsae je pořadatel povinen zveřejnit vylosované poomsae po
ukončení registrace; minimálně 2 dny před zahájením turnaje (viz 7.3).

2.7 Po ukončení turnaje je pořadatel povinen předat Komisi do deseti pracovních dnů od ukončení turnaje
výsledky turnaje, které obsahem odpovídají vzorové dokumentaci umístěné na webových stránkách
ČSTKD (worldtaekwondo.cz/). Předání dokumentů Komisi musí být provedeno v elektronické podobě.

2.8 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.
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2.9 Pořadatel je oprávněn 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. O této skutečnosti musí pořadatel informovat v propozicích daného turnaje.

2.10Pořadatel každého turnaje v rámci EP, resp. NLP, je dále povinen plnit podmínky nutné k udělení statutu
dané soutěže (bod 4 této směrnice), jinak mu hrozí jeho odnětí.

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 EP resp. NLP

4.1 Pořadatelé jsou povinni (bez vyzvání) zaslat Komisi oficiální žádost o přidělení statutu/ů dané soutěže
(EP, NLP), která bude obsahovat termín a místo konání turnaje a souhlas 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, např. na stránkách registračního systému (tkdregistrace.cz), minimálně 30
dní předem.
Propozice musí obsahovat mimo jiné tyto informace:

a. označení turnaje přiděleným statutem (viz 2.4)
b. místo a datum konání turnaje
c. datum a čas ukončení on-line registrace
d. čas registrace a zahájení soutěže
e. kontakt na odpovědnou osobu
f. zařazení závodníků do kategorií
g. systém soutěže včetně počtu poomsae v jednotlivých kolech
h. rozsah poomsae pro losování nebo výběr
i. v případě losovaných poomsae datum a webová adresa jejich zveřejnění
j. a další v závislosti na zařazených kategoriích, viz dále

4.4 Dobrá organizace turnaje:
- plnění časového harmonogramu
- kvalitní hala

4.5 Organizátor je povinen zajistit dostatečnou kapacitu turnaje pro přidělený statut.

Příklad: V případě, že byl pořadateli přidělen statut např. EP a ten je nucen omezit počet závodníků
z kapacitních či jiných důvodů, musí upřednostnit závodníky, kteří jsou zařazeni do soutěže s přiděleným
statutem, pokud na turnaji závodí i závodníci mimo přidělenou soutěž (např.: závodníci z kategorie C).
Pokud organizátor i tak nemůže umožnit účast všem zájemcům v soutěžích, jejichž statut mu byl přidělen,
může mu Komise aktuálně v průběhu dané sezóny určitý statut či více statutů odejmout.

5. Účast

5.1 EP, resp. NLP, se mohou zúčastnit všechny oddíly a kluby zaregistrované v ČSTKD, pokud nebude
stanoveno jinak. Jednotlivci mohou startovat za daný klub 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
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konání turnaje). Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude oddíl úplně diskvalifikován z bodování
celé soutěže.

5.2 EP, resp. NLP, se mohou zúčastnit všichni jedinci, kteří jsou zaregistrovaní v ČSTKD a jsou aktivními
členy spadajícími do věkové a technické kategorie dané dodatkem č. D2/ROKpoomsae, pokud nebude
stanoveno jinak. Žádná změna (omezení dle technických 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.

5.4 Účast zahraničních jedinců a subjektů je povolena pouze v rámci jednotlivých turnajů, nebudou jim
počítány body do celkového pořadí soutěže. Každý z těchto účastníků musí respektovat pravidla a
regule World taekwondo (dále jen WT)  a ČSTKD.

5.5 Páry a týmy mohou být složeny ze závodníků různých klubů, pokud tito splňují podmínky pro účast
v turnaji. Výsledky takových párů a týmů se nezapočítávají do výsledku klubů.

6. Doba trvání a místo konání

6.1 Každý ročník EP, resp. NLP, začíná prvním turnajem EP, resp. NLP, v daném kalendářním roce a končí
s koncem kalendářního roku.

6.2 Místo konání turnajů EP, resp. NPL, je dáno dodatkem č. D1/ROKpoomsae, který bude aktualizován
Komisí před každou sezonou.

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 EP, resp. NLP

7.1 Soutěž v poomsae probíhá systémem cut-off, který zahrnuje základní kolo, semifinále a finále.
a. Základní kolo je do soutěže zařazeno v případě, že v kategorii nastupuje 20 a více závodníků.

V základním kole směrnice doporučuje zařazení jedné poomsae. Ze základního kola postupuje
polovina závodníků s nejlepším výsledkem do semifinále. Je-li počet závodníků v kategorii
lichý, zaokrouhlí se na sudé číslo nahoru. Příklad: Je-li v kategorii 21 závodníků, zaokrouhlí se
jejich počet na 22 a do semifinále postoupí 11 závodníků.

b. Semifinále je do soutěže zařazeno v případě, že v kategorii nastupuje 9 a více závodníků.
V semifinále směrnice doporučuje zařazení dvou poomsae, v odůvodněném případě je možné
je zkrátit na jednu poomsae. Ze semifinále postupuje osm (8) závodníků s nejlepším
výsledkem do finále.

c. V případě, že v kategorii nastupuje 8 a méně závodníků, je zařazeno pouze finále. Ve finále
předvádí závodníci vždy dvě poomsae.

7.2 Složení párů a týmů
a. Pár tvoří vždy muž a žena (MŽ).
b. Tým je složen vždy pouze z mužů nebo žen (MMM, ŽŽŽ). Pořadatel turnaje uvede

v propozicích, zdali se výsledky mužských a ženských týmů hodnotí zvlášť nebo dohromady
v rámci jedné kategorie.

c. Kategorie párů a týmů nevstupují do vyhodnocení EP a NLP.
7.3 Výběr poomsae

a. V kategoriích A a B se poomsae losují. Rozsah pro kategorii A se řídí pravidly WT. Pro
kategorii B se losuje z rozsahu Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang.

b. V kategoriích C a D vybírá poomsae závodník podle těchto zásad:
i. Závodník volí z rozsahu daném poomsae barvy pásku, plus mínus dvě poomsae.
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ii. Pokud jsou v jednom kole dvě poomsae, cvičí závodník dvě různé. Závodníci s 9. a
10. kupem mohou opakovat vždy stejnou poomsae.

iii. V případě, že závodník s 6. a vyšším kupem cvičí více než dvě poomsae, musí vybírat
minimálně ze tří různých poomsae.

7.4 Freestyle
a. Pořadatel může v rámci turnaje zařadit kategorie Freestyle poomsae.
b. Soutěže ve freestyle se řídí pravidly WT.
c. Soutěž ve freestyle probíhá systémem cut-off, který zahrnuje základní kolo, semifinále a finále.

i. Základní kolo je do soutěže zařazeno v případě, že v kategorii nastupuje 20 a více
závodníků. Ze základního kola postupuje polovina závodníků s nejlepším výsledkem
do semifinále. Je-li počet závodníků v kategorii lichý, zaokrouhlí se na sudé číslo
nahoru.

ii. Semifinále je do soutěže zařazeno v případě, že v kategorii nastupuje 9 a více
závodníků. Ze semifinále postupuje osm (8) závodníků s nejlepším výsledkem do
finále.

d. V každém kole je zařazena jedna poomsae. Tu je možné opakovat v následujících kolech.

8. Bodování

8.1. Do celkového hodnocení bude zařazen každý jedinec a zároveň každý klub splňující podmínky dle
článku 5 této směrnice.

8.2. Bodování jednotlivců

Počet bodů za umístění v rámci turnaje je následující:
- Závodníkovi, který se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, bude přidělen počet bodů

stanovený Komisí soutěží (viz dodatek č. D5/ROKpoomsae).
- K těmto bodům budou připočítány body za umístění v kategorii. Poslední v kategorii dostává

1 bod. Každý další soutěžící dostane o 1 bod více než ten, který se umístil za ním.

8.3. Bodování párů, týmů a freestyle (nevstupuje do vyhodnocení EP a NLP):

- Do vyhodnocení výsledků v rámci turnaje pořadatel zahrne výsledky závodníků, kteří se zúčastnili
finálového kola, včetně výsledků párů, týmů a freestyle. Do vyhodnocení v rámci EP a NLP
Komisí soutěží vstupují pouze výsledky jednotlivců v poomsae.

- Pořadatel může z organizačních důvodů a po předchozí dohodě s Komisí soutěží nezařadit
bodování párů, týmů a freestyle do vyhodnocení turnaje. Tato skutečnost musí být uvedena
v propozicích turnaje.

- V případě zařazení bodování párů a týmů do vyhodnocení výsledků turnaje se počty bodů za
umístění v rámci turnaje počítají shodně s bodováním jednotlivců.

8.4. Bodování klubů

Kluby získávají body na základě součtu bodů jednotlivců, náležejících k danému klubu, kteří se
zúčastnili finálového kola soutěže, a to podle pořadí od klubu s nejvyšším počtem bodů:

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

Výjimku v bodování tvoří nejvýznamnější domácí soutěž – Mistrovství ČR poomsae, za které jsou
kluby ohodnoceny následujícím způsobem:

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

8.5. V případě shody v součtu získaných bodů jednotlivců, bude pořadí týmů určeno na základě většího
počtu zlatých medailí v dané soutěži (EP, NLP). V případě shodného množství zlatých 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 v 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

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

8.7. Zveřejněním průběžných výsledků začíná třítýdenní (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.

8.8. 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.

8.9. Pro závodníka, který v průběhu jedné soutěžní sezóny přechází z nižší technické kategorie do technické
kategorie vyšší platí, že se mu body sčítají vždy pouze do technické kategorie nižší a to následujícím
způsobem:

- body získané v technické kategorii A je možné převést pouze do technické kategorie B
- body získané v technické kategorii B je možné převést pouze do technické kategorie C
- body získané v technické kategorii C je možné převést pouze do technické kategorie D.

9. Slučování kategorií

9.1. Slučování kategorií se liší v závislosti na typu ligy.
9.2. V případě EP nelze slučovat kategorie A a B. Pouze v případě, že je v dané kategorii B přihlášen jediný

závodník, je mu umožněn start v kategorii A (za podmínek kategorie A).
9.3. V případě NLP, každá technická kategorie, do které nastoupí méně než dva závodníci, bude sloučena

s kategorií vyšších nebo nižších technických stupňů, což bude řešeno operativně pořadatelem. Sloučená
kategorie bude označena jako kategorie vyšších technických stupňů, pokud v ní bude alespoň polovina
závodníků z této (vyšší) kategorie. V opačném případě bude označena jako kategorie nižších
technických stupňů.
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Příklad: Sloučená kategorie C a D bude označena jako kategorie D, pokud v ní bude více než 50 %
závodníků náležejících do kategorie D. Pokud bude v kategorii 50 nebo méně procent závodníků
z kategorie D, bude označena jako kategorie C.

9.4. Při spojení kategorií budou závodníkovi započítávány body, kterých dosáhne ve spojené kategorii.
9.5. Věkové kategorie se neslučují.

10.Věkové kategorie

Věkové kategorie jsou dány dodatkem č. D2/ROKpoomsae, který bude Komisí před každou sezonou
aktualizován.

11.Technické kategorie

Technické kategorie jsou dány dodatkem č. D2/ROKpoomsae, který bude Komisí před každou sezonou
aktualizován.

12.Místo a termín konání turnajů

Místo a termín konání turnajů jsou dány dodatkem č. D1/ROKpoomsae, který bude Komisí před každou
sezonou aktualizován.

13.Finanční a jiné odměny

Finanční a jiné odměny jsou dány dodatkem č. D3/ROKpoomsae a dodatkem č. D4/ROKpoomsae, který
bude Komisí před každou sezonou aktualizován. Finančně budou ohodnoceny 3 nejlepší týmy EP.

14.Celkové vyhodnocení

14.1. Celkovým vítězem dané soutěže se stává tým s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě shody
dvou a více týmů se rozhodne následovně:

a) EP na základě výsledku na Mistrovství České republiky,
b) NLP na základě lepšího umístění na větším počtu turnajů. V případě shody dále na základě1

většího počtu vítězů v celkovém hodnocení NLP.
14.2. Vítězem EP, resp. NLP, se stává závodník, který:

- dosáhl minimální bodové hranice stanovené Komisí soutěží (viz dodatek č. D5/ROKpoomsae)
nebo

- nebo je mezi závodníky s nejlepším umístěním v počtu stanoveném Komisí soutěží (viz
dodatek č. D5/ROKpoomsae).

- V případě, že podmínky pro vítězství splní více závodníků soutěžících v jedné kategorii, bude
vyhlášeno jejich pořadí, titul vítěze ligy získá první. V EP rozhoduje v případě shody bodů
pořadí na Mistrovství České Republiky, v NLP lepší umístění na větším počtu turnajů.1

1 Rozhoduje počet prvních míst, při shodě počet druhých míst, atd. pro další bodovaná umístění.
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