


Organizátor
Český svaz taekwondo, z.s., Zátopkova 100/20, Praha 6

telefon: +420 604 232 823, e-mail: info@worldtaekwondo.cz

Datum
Neděle, 25.4.2021

Platforma a webová adresa turnaje
www.sportdata.org/taekwondo/set-online/

Kontaktní osoba
Michal Moca, michal@moca.cz, +420 777 686 004 (registrace a videa)

Registrace
Registrace od 9. 4. 2021 do 13.4.2021

Registrace prostřednictvím systému www.sportdata.org/taekwondo/set-online/

Registraci do systému za celý klub provádí vždy pouze zodpovědná osoba (jeden
klubový účet) - závodník sám sebe neregistruje.

Startovné
Účast v turnaji je zdarma.

Podpořte online ligu a české taekwondo - odebírejte nový Youtube kanál ČSTKD.

http://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
https://www.youtube.com/channel/UCCd7HcKM5mrvivhktWAxgUQ


Harmonogram

Datum a čas Akce Adresa

9.4. - 13.4.2021 registrace www.sportdata.org/taekwondo/set-online/

9.4.2021 zveřejnění
losovaných sestav

www.sportdata.org/taekwondo/set-online/,
www.facebook.com/czechtaekwondo

15.4. - 20.4.2021 nahrávání videí www.sportdata.org/taekwondo/set-online/

25.4.2021
od 10:00

online vysílání a
výsledky

https://www.youtube.com/channel/UCCd7
HcKM5mrvivhktWAxgUQ

Podmínky účasti
Účastníkem turnaje smí být pouze člen ČSTKD. Závodník musí být držitelem
platné závodní licence či průkazu svazu s platnou známkou na kalendářní rok
2021.

Systém soutěže
Systém cut-off, pouze finále. Závodník předvádí vždy dvě poomsae.

Věkové kategorie poomsae - jednotlivci

Kategorie Pohl. Věk Ročník

Trpaslíci M/Ž do 7 let 2014 a mladší

Mladší žáci M/Ž 8 - 11 let 2010, 2011, 2012, 2013

Kadeti M/Ž 12 - 14 let 2007, 2008, 2009

Junioři M/Ž 15 – 17 let 2004, 2005, 2006

Do 30 let M/Ž 18 – 30 let 1991 - 2003

Do 40 let M/Ž 31 – 40 let 1981 - 1990

Do 50 let M/Ž 41 – 50 let 1971 - 1980

Nad 50 let M/Ž 51 a více let 1970 a starší

http://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
http://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
http://www.facebook.com/czechtaekwondo
http://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
https://www.youtube.com/channel/UCCd7HcKM5mrvivhktWAxgUQ
https://www.youtube.com/channel/UCCd7HcKM5mrvivhktWAxgUQ


Technické kategorie poomsae - jednotlivci

Kategorie Technický stupeň

A 1. DAN/POOM a vyšší

B 3. - 1. KUP

C 6. - 4. KUP

D 10. - 7. KUP

Výběr poomsae -  jednotlivci kategorie A a B
Kategorie A, B předvádí vylosované poomsae z rozsahu v následujících tabulkách.

Jednotlivci kategorie A - losované poomse:

Kategorie Poomsae

Trpaslíci Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo

Mladší žáci Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo

Kadeti Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang

Junioři Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback

Do 30 let Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin

Do 40 let Taegeuk 6, 7, 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin

Do 50 let Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin, Jitae, Chonkwon

Nad 50 let Taegeuk 8 Jang, Koryo, Keumgang, Taeback, Pyongwon,
Shipjin, Jitae, Chonkwon

Jednotlivci kategorie B - losované poomse:

Kategorie Poomsae

Trpaslíci Taegeuk 4, 5, 6, 7 Jang

Ostatní
kategorie

Taegeuk 4, 5, 6, 7, 8 Jang

Zveřejnění losovaných poomsae

9.4.2021 na adrese www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
a www.facebook.com/czechtaekwondo

http://www.sportdata.org/taekwondo/set-online/
http://www.facebook.com/czechtaekwondo


Výběr poomsae -  jednotlivci kategorie C a D
Kategorie C, D předvádí poomsae dle vlastního výběru za dodržení těchto
pravidel:

● Závodník volí z rozsahu daném barvou pásku, plus mínus dvě poomsae
(rozsah je upřesněný v následující tabulce).

● Závodník cvičí dvě různé poomsae. Závodníci s 9. a 10. kupem mohou
opakovat vždy stejnou poomsae.

Jednotlivci kategorie C a D - poomse pro výběr:

Kategorie Poomsae

10. KUP Taegeuk 1, 2 Jang

9. KUP Taegeuk 1, 2 Jang

8. KUP Taegeuk 1, 2, 3 Jang

7. KUP Taegeuk 1, 2, 3, 4 Jang

6. KUP Taegeuk 1, 2, 3, 4, 5 Jang

5. KUP Taegeuk 2, 3, 4, 5, 6 Jang

4. KUP Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7 Jang

Pravidla natáčení videa
● Je možné pořizovat video v interiéru i exteriéru.
● Kvalita minimálně v HD (720p), doporučeno ve Full HD (1080p).
● Každá poomsae sestava je v samostatném video souboru. To platí i v

případě, že závodník s 9. nebo 10. kupem opakuje stejnou poomsae.
● Video musí být natočeno najednou bez střihu.
● Natočeno se zvukem (kihap).
● Nahrávka nesmí být rušena (hovor, tv, hudba, další osoba v záběru, apod,…)
● Žádné virtuální pozadí.
● Pohyb nahrávacím zařízením nahoru a dolů je zakázán.
● Je zakázáno přibližování a oddalování (zoom).
● Kamerou je možno hýbat pouze zleva doprava (rozsah 90 stupňů).
● Doporučení: umístěte natáčecí zařízení, tak aby bylo pevně uchyceno nebo

postaveno (stativ, pevná plocha), nikoli drženo někým v ruce.
● Kamera čelem k závodníkovi ve vodorovné poloze (ne zezadu, z boku, či

jiného úhlu).
● Celá postava závodníka po celou dobu cvičení musí být zřetelně viditelná.

(Není vhodné, aby byl zdroj světla za závodníkem nebo závodník byl až moc
vzdálen od kamery)

● Pokud při pohybu mimo kameru bude jakákoliv část těla oříznuta, bude
odečteno 0,3 bodu.



● Pokud bude celé tělo mimo záběr, bude odečteno 0,6 bodu za každý
pohyb.

● Každý závodník musí být oblečen do úboru určeného ke cvičení
Taekwondo WT a mít pásek odpovídající technickému stupni. (Nejsou
akceptovány ponožky, mohou být boty při cvičení venku).

● Závodník nesmí mít náramky, hodinky, šperky (v souladu s pravidly WT).
● Povely (mohou být, ale nemusí).
● Není potřeba, aby byl zaznamenán nástup na plochu.
● Po začátku nahrávání závodník řekne nahlas a zřetelně na kameru název

turnaje “Back to sport”. Důvodem je eliminace nahrávek použitých při
jiných turnajích. Nahrávka každé poomsae tedy bude začínat vyslovením
tohoto názvu a bude končit minimálně „Joon-bi“ (až po poslední technice).
Nikoli poslední technikou.

● V nahrávce nesmí být žádné náboženské nebo politické a podobné projevy.

Odeslání videí do systému
● Natočená videa se ukládají přímo do registračního systému sportdata.org
● Uložení videí provádí zástupce klubu za všechny závodníky
● Videa nenahrávejte na youtube.

Bodovací systém
Na turnaji bude použit elektronický bodovací systém. Bodování se řídí pravidly WT.

Turnaje nejsou součástí EP ani NLP, ale samostatné Online ligy poomsae. Body
jednotlivců v této soutěži budou počítány stejným způsobem jako při
standardních ligových soutěžích. Celkový vítěz online ligy bude vyhlášen pro
každou kategorii. Stane se jím závodník s největším součtem bodů ze všech tří
turnajů.

Do soutěže klubů budou započítány body finalistů, soutěž klubů bude
vyhodnocena pouze za celou online ligu.



Odměňování závodníků

Turnaj
Jednotlivci: 1. – 3. místo - medaile a diplom, 1. místo - věcná cena

Online liga poomsae
Jednotlivci: 1. místo pohár a diplom

Kluby: 1. – 3. místo pohár

Odměny budou předány prostřednictvím zásilkové služby zástupci klubu. Adresu
pro doručení zásilky, včetně emailu a telefonu, klub zašle na email
souteze@worldtaekwondo.cz.

Odpovědnost
Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za účastníky turnaje.
Každý účastník se účastní turnaje na vlastní riziko a zodpovídá za dodržování
aktuálně platných protiepidemických opatření. Registrace do turnaje se bere jako
souhlas účastníka s těmito podmínkami.

Politika záznamu videa a fotografií (GDPR)
Nahráním videí souhlasí závodník nebo jeho zákonný zástupce s GDPR Českého
svazu taekwondo, z.s. a Sportdata GDPR. Toto zahrnuje zejména použití videí nebo
fotografií z nich pořízených pro streamování na sociálních médiích, např. Youtube,
Instagramu nebo Facebooku.

mailto:souteze@worldtaekwondo.cz

