
10. ROČNÍK PREŠOV OPEN 2012
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V TAEKWON-DO ITF

10. – 11. 3. 2012
 ŠPORTOVÁ HALA SABINOV

www.gebaek.sk



Vážený pán prezident/ka, predseda/kyňa, vedúci/a klubu.

Dovoľujeme  si  Vás  pozvať  na  10.  ročník  Prešov  Open  –  medzinárodnú  súťaž 
v Taekwon-Do  ITF  pre  žiakov,  juniorov,  seniorov,  farebné  a  čierne  pásy,  ktorá  sa 
uskutoční  v dňoch 10.  –  11.  3.  2012  v Sabinove.  Súťaží  sa  individuálne  v súborných 
cvičeniach,  športovom boji, v špeciálnych technikách a prerážacích  technikách,  ale  aj 
v tímovom športovom boji.                                                                                  
Súťaže  sa pravidelne  zúčastňuje  viac ako 200 pretekárov z 9 krajín Európy: Čiech, 
Írska, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Slovinska, Lotyšska, Chorvátska a Slovenska.

Tešíme sa na Vašu účasť.
Peter Magda
Prezident ŠK Taekwon-Do GE-BAEK Prešov, vedúci súťaže

Všeobecné informácie

1. VEDÚCI SÚŤAŽE:
Peter Magda, tel.: ++421 905 627 307, e-mail: peter.magda1@gmail.com 

2. KONTAKTY ORGANIZÁTOROV:
Peter Magda, tel.: ++421 905 627 307, e-mail: peter.magda1@gmail.com 
Martina Lenhardtová, tel.: ++421 905 841 128, e-mail: msemesiova@gmail.com 
Vladimír Gajdoš, tel.: ++421 905 836 173, e-mail: gajdosv59@gmail.com 
Martina Tverdíková, tel.: ++421 905 590 677, e-mail: martina.tverdikova@gmail.com 

3. DÁTUM A MIESTO:
10. – 11. marca 2012 – Sabinov (17 km od mesta Prešov)

4. ŠPORTOVÁ HALA A ADRESA:
Športová hala v Sabinove
Za Gymnáziom na ul. Komenského, 40, Sabinov 

5. DIVÍZIE – KATEGÓRIE:
• divízie – kategórie musia pozostávať z 2 a viac súťažiacich, ak sa vyskytne v 

            kategórii len jeden súťažiaci – bude súťažiť v nižšej alebo vyššej kategórii, 
• čierne pásy M/Ž, farebné pásy M/Ž,
• žiaci – (ročníky: 1998, 1999 a mladší), 
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• juniori (ročníky: 1997 - 1994), seniori (od 1993), 
• súťažiť môžu iba tí súťažiaci, ktorí majú platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 

jeden rok.
SÚBORNÉ CVIČENIA - DIVÍZIE ŽIACI / JUNIORI / SENIORI /M/Ž:

• súťažiť môžu súťažiaci, ktorí majú 9.kup a vyššie,
• kategórie 9-8 kup, 7-6 kup, 5-4 kup, 3-1 kup, 1 dan, 2 dan a pod., 
• finále – jeden voliteľný tul, jeden povinný,

ŠPORTOVÝ BOJ – DIVÍZIE ŽIACI / JUNIORI MLADŠÍ / JUNIORI STARŠÍ / 
SENIORI M/Ž – VÁHOVÉ KATEGÓRIE:

• súťažiť môžu súťažiaci, ktorí majú 6.kup a vyššie,
• žiaci (1998, 1999): - 35kg, - 40kg, -45kg, -52kg, -60kg, nad 60kg,
• žiačky (1998, 1999): -35kg, -40kg, -45kg, nad 45 kg,
• juniori: -52kg, -58kg, -63kg, -70kg, nad 70kg, 
• juniorky: -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, nad 60kg, 
• seniori: -54kg, -63kg, -71kg, -80kg, nad 80kg,
• seniorky: -52kg, -58kg, -63kg, -70kg, nad 70kg,
• finále - 2x2 min.
• okrem povinných chráničov, ktoré sú ustanovené v pravidlách ITF -  žiaci a juniori 

musia mať povinne chránič hlavy – prilbu.
 ŠPORTOVÝ BOJ TÍMOV – DIVÍZIE JUNIORI M/Ž, SENIORI M/Ž

• počet pretekárov v tíme: 3
• možnosť spojiť cvičencov viacerých klubov do jedného družstva.

ŠPECIÁLNE TECHNIKY - DIVÍZIE ŽIACI / JUNIORI MLADŠÍ / JUNIORI 
STARŠÍ / SENIORI M/Ž

• súťažiť môžu súťažiaci, ktorí majú 8.kup a vyššie,
technika žiaci žiačky juniori juniorky seniori seniorky
Twimyo nopi 
apchagi
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260-
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220-240 
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• výška 50 cm 40 cm 60 cm 50 cm 70 cm 70 cm
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Twimyo 
bandae 
dollyo chagi

- - - - - - - 210-
230 cm

 - - - 220 – 
240 cm

 - - -

Twio 
dolmyo 
yopcha jirugi

- - - - - - - 210-
230 cm

 - - - 220 – 
240 cm

 - - -

PRERÁŽACIE TECHNIKY - DIVÍZIE JUNIORI / SENIORI M/Ž
• súťažiť môžu súťažiaci, ktorí majú 2. kup a vyššie,

technika Sonkal yop 
taerigi

Yopcha 
jirugi

Dollyo chagi Ap yoomuk 
jirugi

Bandae dollyo 
chagi

juniori 2 dosky 3 dosky 2 dosky 1 dosky 1 dosky
juniorky 1 doska 2 doska 1 doska  - - -  - - -
seniori 2 dosky 3 dosky 2 dosky 2dosky 2 dosky
seniorky 1 dosky 2 dosky 2 dosky - - - - - - 

• ORGANIZÁTOR MÔŽE ZMENIŤ JEDNOTLIVÉ DIVÍZIE PODĽA ÚČASTI 
SÚŤAŽIACICH.

• VO VŠETKÝCH DISCIPLÍNACH SA BUDE SÚŤAŽIŤ PODĽA PRAVIDIEL 
ITF.

6. OCENENIA
• Súborné cvičenia, športový boj: 1, 2 a 2x3 miesto, medaila a diplom,
• Špeciálne techniky, prerážacie techniky: 1, 2, 3 miesto, medaila a diplom,
• Najlepšie tri kluby budú ocenené pohármi.

7. ŠTARTOVNÉ: 
• 15 Euro v jednej disciplíne
• 20 Euro v dvoch disciplínach
• 25 Euro v troch a viac disciplínach

Štartovné sa platí výlučne v Euro mene, v hotovosti pri registrácii. Kreditné karty alebo iná 
mena nebudú akceptované.

8. POISTENIE:
• Každý súťažiaci musí mať plné poistenie  
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9. UBYTOVANIE:

• internátne ubytovanie – 100 m od haly (ubytovanie formou bytových buniek, jedna 
bunka obsahuje 2 izby (2 – 4 posteľové), vlastné sociálne zariadenie): 12 Euro

• cena ubytovania je na jednu osobu na jednu noc s raňajkami.

REZERVÁCIE: 
Všetky rezervácie ubytovania, prípadné zmeny v rezerváciách je možné uskutočniť IBA cez 
organizačný tím.

10. TRÉNERI:
• Tréneri musia mať oblečené: športovú súpravu, športovú obuv a musia sa správať 

podľa pravidiel ITF.
• Porada trénerov sa uskutoční v sobotu dňa 10. 3. 2012 v čase od 8.30 do 9.30 hod 

v priestoroch športovej haly.

11. ROZHODCOVIA:
• Rozhodcovia musia mať oblečený oficiálny odev podľa ITF. 
• Chceli by sme Vás požiadať, aby ste za klub zabezpečili minimálne jedného rozhodcu 

a to nasledovne:
Klub, ktorý má 1 – 10 súťažiacich zabezpečí minimálne jedného rozhodcu, ak nie 
bude sankcionovaný vo výške 30 Euro.

      Klub, ktorý má viac ako 20 súťažiacich musí zabezpečiť minimálne dvoch rozhodcov, 
ak nie bude sankcionovaný vo výške 60 Euro.  

• Rozhodcom bude umožnené nadobudnúť status súťažiaceho len na základe dohody s 
organizátorom. 

• Organizátor zabezpečí pre rozhodcov: ubytovanie a stravu.
• Porada rozhodcov sa uskutoční v sobotu dňa 10. 3. 2012 v čase od 8.30 do 9.30 hod 

v priestoroch športovej haly.
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12. REGISTRÁCIA A VÁŽENIE
• Registrácia a váženie sa uskutočnia v piatok dňa 9. 3. 2012 v športovej hale v čase od 

17.00 do 23.00.
• Všetci súťažiaci sa pri registrácii musia preukázať pasom, občianskym preukazom 

alebo iným identifikačným dokladom.
• Kluby, ktoré pricestujú v deň konania súťaže, si náležite splnia povinnosti v ranných 

hodinách od 8.00 do 9.00 hod. v športovej hale.

13. DODATOČNÉ POPLATKY 

Vzhľadom  k tomu,  že  sa  v minulosti  organizátori  stretli  s viacerými  problémami  pri 
nahlasovaní klubov (neskoré nahlasovanie komplikovalo rezerváciu ubytovania, stravy, ďalej 
viaceré zmeny pri nahlasovaní súťažiacich (ako váha, rok narodenia...) brzdili naplánovaný 
začiatok súťaže a pod.), organizačný tím rozhodol o dodatočných poplatkoch nasledovne:

• Ak sa  klub  nahlási  po  stanovenom  termíne  tzv.  deadline  –  zaplatí  pri  registrácii 
organizátorom dodatočný poplatok vo výške 10 Euro za klub.

• Za  každú  zmenu  v prihláške  v deň  registrácie  -  zaplatí  klub  pri  registrácii 
organizátorom dodatočný poplatok vo výške 5 Euro.

14. PREDBEŽNÝ PROGRAM SÚŤAŽE: 

9. 3. 2012:
17:00 – 23:00             registrácia, váženie

10. 3. 2012:
08:00 – 09:00         registrácia, váženie
08:30 – 09:30             porada rozhodcov, trénerov
10:00 - 17:00             súťaž /odovzdávanie cien
18:00  -20:00             OTVÁRACÍ CEREMONIÁL
                                   FINÁLE
                                   odovzdávanie cien

11. 3. 2012:
08:30 – 09:00             porada rozhodcov, trénerov
09:00 – 16:00             súťaž /odovzdávanie cien
16:00 – 17:00             zatvárací ceremoniál – celkové vyhodnotenie
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15. MAPA
Odkaz na mapu: http://mapa.zoznam.sk/zisti-gps-m6?
c=49.096632390590116,21.103534698486328&z=16&mc=h

Poznámka k mape: objekt 1 - hala GPS - 49 5 47.09 N, 21 6 28.02 E
objekt 2 - ubytovanie GPS - 49 5 49.50 N, 21 6 38,68 E

16. PRIHLÁŠKY:
• formuláre / prihláška na súťaž a ubytovací formulár/ môžete zasielať na adresu klubu:

 
Prostejovská 32, 080 01 Prešov

faxom: ++421 51 3902051 
e-mailom: peter.magda1@gmail.com 
                 msemesiova@gmail.com 

V prípade nejasností kontaktujte prosím organizátorov:

Peter Magda, tel.: ++421 905 627 307, e-mail: peter.magda1@gmail.com 
Martina Lenhardtová, tel.: ++421 905 841 128, e-mail: msemesiova@gmail.com 
Vladimír Gajdoš, tel.: ++421 905 836 173, e-mail: gajdosv@condornet.sk 
Martina Tverdíková, tel.: ++421 905 590 677, e-mail: martina.tverdikova@gmail.com 

PRIHLÁŠKY ZASIELAJTE DO 4. 3. 2012 do 24:00 hod.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ
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