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Slovenský Pohár 2022 

 
Dátum: 12. 11. 2022 

 

Miesto konania:  Základná škola Smolenice, Komenského 3,  919 04 

Smolenice 
 

 

Vážený pán prezident/ ka, predseda/ kyňa ,vedúci/ a klubu, dovoľujem si Vás 

pozvať na Slovenský Pohár  TAEKVON-DO ITF  žiakov, kadetov a  juniorov,  

ktorý sa uskutoční na adrese -  Základná škola Smolenice, Komenského 3,  919 

04 Smolenice  dňa 12.11.2022. Súťaží sa v disciplínach TUL, TÍM TUL, 

MATSOGI, ŠPECIÁLNE TECHNIKY, POWER TEST 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

Ladislav Huňady 

prezident SZTKD ITF 

 

Organizátor: 

ŠK Drako Smolenice TKD ITF 

Slovenský zväz Taekwon - Do ITF 

 

 

Vedúci súťaže: 

Ladislav Huňady 

Trnavská 18 

919 04 Smolenice 

 

Prihlášky: 

Vypísané prihlášky zasielať na e - mailovú adresu do 09.11.2022 do 

22.00hod : 

Ladislav Huňady 

Tel:00421 908 553 335 

e-mail: ladislav.hunady@gmail.com 
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Predbežný program súťaže: 
 
Sobota 12.11.2022:  

                od 8.15 do 8.45 hod. registrácia, váženie 
                od 8.45 do 8.55 hod. porada rozhodcov 
              od 09.00 hod. začiatok súťaže  
              cca o 16.30 hod. odovzdávanie cien, ukončenie súťaže 
 

Divízie/kategórie 
 
Divízie/kategórie musia pozostávať z dvoch (2) a viac súťažiacich. Ak sa 

vyskytne v kategórii len jeden (1) súťažiaci, bude súťažiť buď v nižšej alebo 

vyššej kategórií. 

Súťažiaci musia mať minimálne 10. Kup 

 

- Žiaci do 8 rokov (vrátane ročníka 2014 a mladší) 

- Žiaci starší 9-10 rokov (vrátane 2012, 2013) 

- Kadeti  do 13 rokov (vrátane ročníka 2008, 2009, 2010, 2011) 

- Junior- súťažiaci musí mať 14 - 17 rokov (vrátane 2004 až 2008) 

 

Narodený v roku 2008  sa môže rozhodnúť či bude súťažiť vo vyššej, alebo 

nižšej vekovej kategórií. ( Napr. ročník 2008  môže súťažiť v junioroch 

alebo vo vekovej kategórií Kadet. Nemôže súťažiť v oboch vekových 

kategóriách ) 

 

 
Všetci súťažiaci musia byť zdraví a registrovaní v národnej Taekwon – Do 

organizácii. 
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1. Tul - divízie žiaci, kadeti a juniori 

 

- kategórie žiaci/čky  - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 2. Kup 

- kategórie starší žiaci/čky  - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 2. 

kup 

- kategórie kadeti/tky  - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 1. kup,  

1. dan, 

- kategórie juniori/ky  - 10. – 9. kup, 8. – 7. kup, 6. – 5. kup, 4. – 1. kup,  

1. dan,   

 

Súťaží sa systémom každý s každým, 1 povinný TUL. 

 

- 10. – 9. kup, - SAJU JIRUGI – SAJU MAKGI 

- 8. – 7. kup, CHON- JI TUL, DAN- GUN TUL 

- 6. – 5. kup, CHON- JI TUL - WON- HYO TUL 

- 4. – 1. kup, CHON- JI TUL – HWA  RANG TUL 

- 1. dan,        CHON- JI TUL - CHOONG MOO TUL 
 

 

 

2. Tím Tul   

 

Tím musia tvoriť traja až piati súťažiaci vo svojej vekovej kategórií. Môžu ho 

tvoriť napr. žiaci,  žiačky  alebo spoločne žiaci aj žiačky (platí pre každú vekovú  

kategóriu osobitne).  Vekové kategórie sa nesmú miešať, to značí napr. žiaci 

s kadetom a pod.)  Súťaží sa systémom každý s každým vo svojej vekovej 

kategórií, 1 povinný TUL.  
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3. Matsogi divízie – váhové kategórie M/Ž  

 

 

- Žiaci (ročník 2014 a mladší) : - 24kg, - 30kg, - 36kg, nad 36kg 

- Žiačky (ročník 2014 a mladšie) : - 25kg, - 30kg, - 35kg, nad 35kg 

- Žiaci starší (ročník 2012 a 2013)  - 24kg, - 30kg, - 36kg,  - 42kg, - 48kg,  

nad 48kg 

- Žiačky staršie (ročník 2012 a 2013) :  - 25kg, - 30kg, - 35kg, - 40kg, - 

45kg, nad 45kg 

- Kadeti  (ročník 2008, 2009, 2010, 2011) : - 32kg, - 38kg, - 45kg, -52kg, - 

60kg, nad 60kg 

- Kadetky (ročník 2008, 2009, 2010, 2011 ) :   - 24kg, - 30kg, - 36kg, - 

42kg, - 48kg, nad 48kg 

- Juniorky (ročníky 2005 až 2008): -45kg, -50kg, -55kg, -60kg, -65kg, nad 

65kg 

- Juniori (ročníky 2005 až 2008): -50kg, -56kg, -62kg, -68kg, -75kg, nad 

75kg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Súťaží sa systémom každý s každým. 

Trvanie zápasu: 

Žiaci a Kadeti = 2 - krát  1 min. 

Juniori = 2 - krát  1,5 min.  

 

4. Špeciálne techniky 

 

- Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa umiestnia na 1., 2., a 3. mieste. Len 

v prípade, že súťažiaci budú mať v rovnakom súťažnom kole rovnaký počet 

bodov, budú udelené dve 3. miesta. 

- V prípade rovnosti bodov predseda komisie vyberie techniku a rozhodne 

o výške v akej sa bude technika prevádzať. Súťažiaci budú pokračovať, kým 

sa rozhodne o medailových miestach.  

- Ak sa doska posunie úplne, súťažiaci získa tri (3) body, ak sa posunie iba 

polovične, získa len jeden (1) bod. 
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- Do prihlášky poprosím napísať žiakom do 10 rokov a kadetom presnú výšku, 

iba v týchto kategóriách sa bude rozdeľovať na dve skupiny – do 145cm a nad 

145 cm. 

- Žiaci do 8 rokov nebudú rozdelení podľa výšky !!!  

- Súťaži sa v dvoch technikách 

 
 Žiaci Žiačky Kadeti 

 

Kadetky 

 

Juniori Juniorky 

Twimyo 

Nopi 

Ap chagi 

-8 r.- 150cm 

-10r. -170cm. 

 

-8r.- 140cm 

-10r. -160cm. 

 

200cm 190cm 220cm 210cm 

Twimyo 

Yopcha 

jirugi 

-8r.- 65cm 

-10r. – 85cm.  

 

-8r.- 60cm 

-10r. – 80cm. 

 

110cm 

Výška 

100cm 

výška 

120cm 

Výška 

110cm 

výška 

 

 

 

 

6. Power test 

 

Žiaci a Kadeti budú mať power test na elektronický systém, kde sa bude merať - 

SILA - úderu (Sonkal yop taerigi) a kopu (Dollyo chagi). Každý súťažiaci bude 

mať len jeden pokus na danú techniku. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov 

(súčet ukazovateľa sily oboch techník) sa umiestnia na 1., 2., a 3. mieste.   

 

Súťažiaci juniori/ky  10. - 6. kup budú mať Power na elektronický systém, 

kde sa bude merať - SILA - úderu (Sonkal yop taerigi) a kopu (Dollyo chagi). 

Každý súťažiaci bude mať len jeden pokus na danú techniku. Súťažiaci 

s najvyšším počtom bodov (súčet ukazovateľa sily oboch techník) sa umiestnia 

na 1., 2., a 3. mieste.     

 

Súťažiaci juniori/ky  5. Kup. a vyššie prerážajú plastové dosky podľa 

tabuľky nižšie. 

 

- Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa umiestnia na 1., 2., a 3. mieste. Len 

v prípade, že súťažiaci budú mať v rovnakom súťažnom kole rovnaký počet 

bodov, budú udelené dve 3. miesta. 

- V prípade rovnosti bodov predseda komisie vylosuje techniku a rozhodne 

o počte dosák, ktoré sa budú prerážať. V prípade ďalšej rovnosti bodov 

sa bude tento postup opakovať, až kým nebude rozhodnuté o víťazovi. 
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- Za každú prerazenú dosku dostane súťažiaci tri (3) body a za každú nalomenú 

dosku dostane jeden (1) bod. 

 

 

 

 

 Sonkal yop  

taerigi 

Dollyo 

Chagi 

Žiaci/ky El. system El. system 

Kadeti/tky El. system El, system 

Juniori 10 – 6 kup El. system El. system 

Juniorky 5 kup a vyššie 1 doska  2 dosky 

 

 

 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť jednotlivé divízie podľa účasti 

súťažiacich. 

 
 

Poistenie: 

- každý súťažiaci musí mať platné poistenie  
 

 

Štartovné: 

- Jednotlivec – 20 € na všetky disciplíny 

 

   

Ocenenia: 1., 2. a 3. miesto – každý ocenený dostane diplom a medailu. 

Pohár získa súťažiaci s najvyšším počtom bodov vo svojej vekovej kategórii. 

Bodovanie:  

1. miesto = 3 body 

2. miesto = 2 body 

3. miesto = 1 bod 

                 

Príchod: 

- príchod je v deň súťaže 12.11.2022.  Miesto stretnutia je - Základná škola 

Smolenice, Komenského 3,  919 04 Smolenice 
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Tréneri: 

- tréneri musia mať oblečenú športovú súpravu, športovú obuv a musia   

akceptovať rozhodnutia rozhodcov 
 

 

Rozhodcovia: 

- každý klub zabezpečí minimálne dvoch (2) rozhodcov 

- rozhodcovia musia mať oblečený oficiálny odev podľa pravidiel ITF 

(povinnosť každého rozhodcu – oblek, kravata, športová obuv - biela) 

- organizátor zabezpečí pre rozhodcov stravu 

- porada rozhodcov prebehne  krátkym  písomným testom zo 

súťažných  pravidiel ITF. Kto nespraví  test na 80%, nebude 

rozhodovať ! 

 

Prihlášky: 

- nasledovné formuláre/prihlášky súťažiacich prosím zasielajte e-mailom 

na: ladislav.hunady@gmail.com 

 

Prihlášky zasielajte do 09.11.2022 do 22.00 hod 

Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované! 
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