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Část I. 
 

Soutěž / Základní pravidla 
 

Článek 1: Cíl 
Cílem těchto pravidel je klást důraz na kvalitu Taekwon-Do s přihlédnutím ke všem aspektům a vytvořením rovných šancí pro všechny účastníky tak aby mohli navzájem předvést své schopnosti v 
rámci přátelské soutěže. Článek 2: Použití 
Pravidla budou použita na všech mezinárodních a národních Taekwon-do soutěžích všech 
výkonnostních stupňů. Jsou použita pro kategorie mužů a žen, pokud není stanoveno jinak.  Článek 3: Oficiální autority A) Soutěžní výbor 
Soutěžní výbor se skládá ze 4 členů: 1 ředitel výboru, 1 předseda rozhodčích a poroty, 2 techničtí 
členové  B) Představitelé - Členové poroty 
Porota, rozhodčí a soudci budou vybráni z certifikovaných rozhodčích vedených na seznamu ITF. Počet členů poroty na každou disciplínu sparingu a sestav bude po 8, počet členů poroty a 
disciplínu silové přerážení a speciální techniky bude stanoven výborem turnaje.  C) Rozhodčí 
Každá zúčastněná země poskytne 2 rozhodčí. Pokud se nejedná o certifikované rozhodčí ITF, musí 
být schváleni výborem ITF před konáním akce.  Článek 4: Povinnosti 

 
A) Výbor turnaje bude zodpovědný za organizaci a průběh všech soutěží. Členové výboru musí 
 být přítomni v místě konání soutěží po celou dobu turnaje.  B)  Porota je tvořena presidentem a dvěma členy, kteří budou usazeni na čestných místech, 
 před ringem.  
C)  Předseda poroty je nejvyšší autoritou pro ring.  D)  Jeden z členů bude zapisovatel a bude usazen vedle presidenta poroty aby zaznamenával a 
 kontroloval body každé soutěže.  
E)  Druhý člen poroty má na starosti časomíru a bude usazen vedle presidenta poroty aby  kontroloval a oznamoval začátek, konec a pokračování každého utkání ve sparingu, dále  dohlédne aby se soutěžící dostavili v určeném čase, dále bude sledovat čas pro jednotlivá 
 kola sestav, silového přerážení a speciálních technik.  
F)  Rozhodčí bude ve čtverci, aby kontroloval souttěž.  G)  Rozhodčí na sestavy (celkem 5) budou umístěni v řadě před soutěžícími. (viz Článek 10)  
 H)  Rozhodčí na sparing (celkem 4) budou rozmístěni ve všech rozích ringu (viz Článek 10) 
 I)  Rozhodčí na silové přerážení a speciální techniky budou v příslušné oblasti kontrolovat 
 provedení.  Poznámka: Rozhodčí se při udílení bodů řídí pokyny uvedenými v pravidlech pro turnaj. 
  
 



Článek 5: Delegáti / oficiální kaučové 
 

A) Dva kaučové nebo techničtí ředitelé zastupují týmy a jednotlivé soutěžící. Musí být registrováni jejich národní organizací a držiteli registrační karty. Kauč se účastní oficiálních porad, musí registrovat soutěžícího, předkládat jeho dokumenty, vznášet oficiální protest, jsou odpovědní 
za přítomnost soutěžícího při registraci, vážení, soutěži, předávání cen, otevíracího a ukončovacího ceremoniálu. 
 B) V průběhu individuálních a týmových sestav se smí nacházet pouze jeden kauč v blízkosti ringu, ale nesmí povzbuzovat pohybem nebo slovem. Smí se nacházet v průběhu soutěže (sestavy) 
nejblíže 2 metry od ringu a nesmí radit nebo jinak podporovat závodníka.  Článek 6: Kaučové / funkce 

 A)  V průběhu týmového nebo individuálního sparingu se smí v blízkosti ringu nacházet pouze 
 jeden kauč, ale ten nesmí zasahovat do soutěže slovně ani gesty. V průběhu zápasu musí  být vzdálen nejméně 2 metry od ringu a nesmí radit ani povzbuzovat svého závodníka. 
 B) Na sestavy, silové přerážení a speciální techniky smí trenér doprovodit svěřence k ringu,  nesmí však na něj vstoupit. 
 C) Kauč nesmí o soutěži hovořit s funkcionáři (rozhodčí). Případná stížnost povede k jeho 
 odvolání z pozice kauče. Kauč nemůže říci, že nebyl seznámen s pravidly pro soutěž.  
D) V případě, že soutěžící je zraněn, kauč nesmí polemizovat o rozhodnutí lékaře, tak jak je  zmíněno v Článku 39 těchto Pravidel.  
E) Procedura oficiální stížnosti je ústní oznámení presidentovi poroty okamžitě po  ukončení  soutěže (zápasu) a poté do pěti minut podat oficiální písemný protest tak, jak je  uvedeno v 
 článku 50 těchto pravidel.  F) Kauč musí být seznámen s Protokolem slavnostního předávání cen tak, jak je zmíněno v 
 článku 19 těchto Pravidel.  
G) Počet kaučů pro každou zemi není limitován. Tito musí být registrováni v jejich národních  organizacích. Poplatek pro kauče je stejný jako pro soutěžícího. Tento musí být držitelem  průkazu kauče a musí být držitelem prvního až šestého danu.  
 Článek 7: Soutěžící 

 A) Senioři:  
Soutěžící budou do kategorií rozděleni následovně. Soutěžící musí být 1./2./3./4./5./6. Dan a musí dosahovat věku 18 let a výše v roce konání soutěže. Musí být držitelem certifikátu ITF a průkazu 
držitele černého pásu. Pokud nemá soutěžící platný průkaz, bude registrován do soutěže za zvýšený poplatek. Soutěžící musí být zdráv a registrován u jeho národní organizace. Soutěžící 
světového poháru, musí na vyžádání předložit platný cestovní doklad a průkaz ITF potvrzující jeho věk, národnost a technický stupeň.  
Interpretace a příklad: Rozhodujícím pro účast na šampionátu ve věkové kategorii senior je rok, ne datum narození. V 
době konání soutěže musí být soutěžícímu mezi 18 a 35 let věku. Například, pokud se šampionát koná v roce 2016, mohou se soutěže účastnit závodníci narození mezi 1.lednem 1998 a 31. prosincem 1981. 
  
   
 



B) Veteráni 
 
Veteránský závodník musí být starší 36-ti let. Soutěží v kategoriích daných pravidly soutěže. Soutěžící musí být 1./2./3./4./5./6. Dan, musí být držitelem certifikátu ITF a průkazu držitele černého pásu. Pokud nemá soutěžící platný průkaz, bude registrován do soutěže za zvýšený poplatek. 
Soutěžící všech kategorií musí být zdráv a registrován u jeho národní organizace. Soutěžící světového poháru, musí na vyžádání předložit platný cestovní doklad a průkaz ITF potvrzující jeho 
věk, národnost a technický stupeň. Součástí šampionátu nebudou soutěže veteránských týmů, ale mohou být součástí seniorského týmu. Zkušený veterán může doplňovat seniorský tým do věku 37 let v roce konání soutěže. 
 Interpretace a příklad: 
Rozhodujícím pro účast na šampionátu ve věkové kategorii veterán je rok, ne datum narození. V době konání soutěže musí být soutěžící starší 36 let včetně. Například, pokud se šampionát koná v roce 2016, mohou se soutěže účastnit závodníci narození v a před 31. prosincem 1980. 
 C) Junior 14 - 15 a 16 - 17 
 Juniorský závodník musí být ve věku v den konání soutěže ve věku 14 až 17 let včetně. Soutěží v kategoriích daných pravidly soutěže. Všichni soutěžící musí být držiteli 1./2./3. Danu. Musí být 
držitelem certifikátu ITF a průkazu držitele černého pásu. Pokud nemá soutěžící platný průkaz, bude registrován do soutěže za zvýšený poplatek. Soutěžící musí být zdráv a registrován u jeho 
národní organizace. Soutěžící světového poháru, musí na vyžádání předložit platný cestovní doklad a průkaz ITF potvrzující jeho věk, národnost a technický stupeň. Bez výjimek, juniorský závodník 
nesmí být vybrán pro soutěž v seniorském týmu.  Interpretace a příklad: 
Rozhodujícím pro účast na šampionátu ve věkové kategorii junior je rok, ne datum narození. V době konání soutěže musí být soutěžícímu mezi 14 a 17 let věku. Například, pokud se šampionát koná v 
roce 2016, mohou se soutěže účastnit závodníci narození mezi 1.lednem 1999 a 31. prosincem 2002.  D) Pre-junior 12 - 13 
 
Pre-juniorský závodník musí být ve věku v den konání soutěže ve věku 12 až 13 let včetně. Soutěží v kategoriích daných pravidly soutěže. Všichni soutěžící musí být držiteli 1./2. Danu. Musí být držitelem certifikátu ITF a průkazu držitele černého pásu. Pokud nemá soutěžící platný průkaz, 
bude registrován do soutěže za zvýšený poplatek. Soutěžící musí být zdráv a registrován u jeho národní organizace. Soutěžící světového poháru, musí na vyžádání předložit platný cestovní doklad 
a průkaz ITF potvrzující jeho věk, národnost a technický stupeň. Bez výjimek, Pre-juniorský závodník nesmí být vybrán pro soutěž v juniorském týmu.  
Interpretace a příklad: Rozhodujícím pro účast na šampionátu ve věkové kategorii junior je rok, ne datum narození. V době 
konání soutěže musí být soutěžícímu mezi 12 a 13 let věku. Například, pokud se šampionát koná v roce 2016, mohou se soutěže účastnit závodníci narození mezi 1.lednem 2003 a 31. prosincem 
2004.  Článek 8: Oficiální úbor 

 
A)  Rozhodčí musí být oblečeni dle Pravidel pro rozhodčí ITF, viz Článek 13 (pokud není určeno 
 jinak, jako například v manuálu ringového předsedy poroty).  B) Během soutěže jsou soutěžící povinni nosit TKD Dobok pouze s oficiálně povolenými 
 nápisy/nášivkami/symboly a pásek (oficiální velikosti) musí označovat stupeň soutěžícího.  Každý soutěžící obdrží číslo, které musí být umístěno na zádech Doboku po celou dobu 
 soutěže(těsně pod páskem) . Soutěžící musí mít vytištěný název své země vzadu nad  páskem. Sponzoři mohou být uvedeni na pravém rukávu a nesmí přesáhnout rozměr 10x10  cm. 
 



C) Pokud soutěžící právě nesoutěží, mohou nosit běžný sportovní oděv, vždy povolen  soutěžním výborem. Pro zahajovací, ukončovací ceremonie a předávání cen je povinný 
 oficiální Dobok nebo sportovní oděv.  D)  Je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů, nebo kouření během soutěže v Doboku. 
 E) Kaučové nosí pouze sportovní oblečení (ne kraťasy) 
 Článek 9: Bezpečnostní výbava a ochranné pomůcky  
Všechna povinná ochrana i dobrovolné vybavení musí být schváleny soutěžním výborem. Soutěžící musí být vybaveni dvěma páry ochranné výbavy: červený a modrý. Rukavice musí mít uzavřené 
prsty a palce a dlaně otevřené (materiál například měkčená pěna, PU nebo kůže).  A) Povinná výbava 
  1. Chrániče rukou a nohou (rukavice a "botičky") 
 2. Suspenzor(musí být pod kalhotami)  3. Chránič zubů  
B) Nepovinná výbava  
 4. Chrániče holení  5. Chrániče předloktí 
 6. Ženský chránič prsou (musí být pod dobokem)  7. Chránič hlavy  

  V těch zemích, kde zákon vyžaduje v kontaktních sportech nošení ochrany hlavy, je jejich použití 
povinné. V tomto případě musí být jejich provedení červené a modré podle organizačního výboru.  C) Soutěžící nesmějí nosit jakoukoli jinou bezpečnostní výbavu a jiné ochranné pomůcky. 
 D)  Veškeré bandáže, náplasti nebo obvazy, které mají soutěžící v důsledku zranění, musí být 
 schváleny rozhodčím před zápasem. Nemohou být použity žádné svorky ani tvrdý materiál,  který by zajistil soutěžícímu určitou výhodu.  
E)  Jakékoliv šperky, hodinky nebo módní doplňky jsou zakázané. Vlasy mohou být fixovány  pouze za použití měkkého elastického materiálu, nejsou povoleny žádné sponky nebo 
 svorky.     

  
   



Článek 10: Ring  
A) Velikost ringu je 7 x 7 metrů zápasové plochy a navíc 1 metrový pás na každé straně. Pokud  je ring  vyvýšen, musí být pás po stranách o 2 metry širší než ring.  
B)  Vyvýšení ringu smí být v rozmezí 50 do maximálně 100 cm.  
C)  Světla musí být minimálně ve výšce 5 m nad zemí.  D)  Stoly pro porotu musí být v čele ringu. 
 E)  Materiál ringu musí být guma (ani měkká ani tvrdá) schválená soutěžním výborem.  
 Barva, která označuje červeného soutěžícího při sparingu a sestavách, musí být umístěna nalevo z pohledu od stolu pro porotu. 
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  



 



   
   



Článek 11: Počet soutěžících za jednotlivé země  
A)  Jednotlivec   Počet jednotlivců soutěžících za jednotlivé země smí být maximálně 3 osoby za každou zemi 
 (soutěžící z jedné země mohou být rozlosováni proti sobě v jakémkoli stádiu soutěže, pokud  není dohodnuto jinak před začátkem soutěže). Kteří soutěžící by měli být členy týmu a 
 samostatně soutěžit rozhoduje trenér určený pro danou zemi.  B)  Tým 
  Mužský tým se skládá z 5 soutěžících a jednoho náhradníka. 5 závodníků musí nastoupit ve 
 sparingu, 5 v sestavách, 5 v silovém přerážení a 5 ve speciálních technikách.   Ženský tým se skládá z 5 soutěžících a jedné náhradnice. 5 závodnic musí nastoupit ve 
 sparingu, 5 v sestavách, 3 v silovém přerážení a 3ve speciálních technikách.  Jeden tým soutěží ve všech čtyřech disciplínách. 
 Poznámka: Seznam soutěžících v týmu musí být sepsán v určený den.  
Závodník v rezervě může být použit ve všech týmových soutěžích.  
 Článek 12: Rozdělení turnaje 

 
Soutěž je rozdělena na soutěže týmů a jednotlivců. Soutěž probíhá na základě pyramidového systému. 
 A)  Jednotlivci: 
 Soutěž jednotlivců je dále rozdělena na:   
Sestavy – muži/ženy, divize 1., 2., 3., 4., 5., 6. Dan.   
Sparing – muži/ženy. Mikro, lehká, welterová, střední, těžká a super těžká váha.   Silové přerážení – muži/ženy. 
 Speciální techniky – muži/ženy. 
 B) Týmy  
Utkání týmů je rozděleno na muže a ženy. Soutěžící mohou být jakékoli váhy. Každý tým se musí účastnit sestav, sparingu, silového přerážení a speciálních technik. 
  Článek 13: Pořadí soutěží  
Sestavy, sparing, silové přerážení, speciální techniky. Toto pořadí by mělo být zachováno dle 
možností, může však podléhat časovým požadavkům, rozvrhu a turnaji všeobecně.  
   
  
   
 



Článek 14: Losování pořadí soutěží  
Losování pořadí a místa pro soutěže Sestavy a Sparing je uskutečněno veřejně formou loterie. Soutěžící který je uveden v horní řadě rozpisu bude označen červenou barvou a soutěžící uvedený v dolní řadě bude označen modrou barvou. Pořadí pro Silové přerážení a Speciální techniky je 
stanoveno podle abecedy.   
Žádný jednotlivec nebo tým nemůže zvítězit dvakrát za sebou bez boje s výjimkou odstoupení oponenta z důvodu zranění. Toto bude rozhodnuto losem. Po ukončení losování čísel soutěžících je uzavřena registrace.  
 Článek 15: Kontrola váhy 

 
Vážení soutěžících nesmí mýt dříve než 24 hodin a ne později než 1 před soutěží. Prostory pro vážení jsou určeny soutěžním výborem. 
 Článek 16: Ohlášení / výzva 

 
Informace o tom, ve kterém ringu proběhnou jednotlivé soutěže, proběhne vyvoláním a soutěžící nebo tým je zodpovědný za to aby byl připraven v blízkosti ringu a mohl nastoupit bez prodlení. 
Vyvolání sestává z jména soutěžícího, čísla a země. V případě týmu bude ohlášena země. Pokud se soutěžící nebo tým nedostaví, bude vyvolán podruhé a potřetí. Pokud se ani přes tato vyvolání 
nedostaví do 1 minuty, bude jednotlivec nebo tým diskvalifikován.  
 Článek 17: Kontrola výstroje  
Rozhodčí kontroluje jestli dobok, vybavení atd. jsou v pořádku,  podle schválených předpisů, a že nejsou poškozeny. V tomto okamžiku se kontrolují rukavice jestli mají zakryté prsty a otevřenou dlaň. 
Uzavřené rukavice, boxerské nebo se zátěží jsou zakázány.  V případě že některá položka výbavy nevyhovuje musí být vyměněna, diskrétně, pokud je potřeba, 
mimo soutěžní prostor. Soutěžící má maximálně 3 minuty na nápravu, pokud tak neučiní je diskvalifikován a body budou přiděleny jeho soupeři. 
  Článek 18: Oficiální terminologie 
  CHA RYOT   POZOR 
 KYONG YE   UKLONIT SE  JUNBI    PŘIPRAVIT  SIJAK    ZAČÍT 
 HAECHYO   OD SEBE  GEASOK   POKRAČOVAT 
 GOMAN   KONEC  JU UI    NAPOMÍNÁNÍ 
 GAM JUM   ODEČÍTÁNÍ BODŮ  SIL KYUK   DISKVALIFIKACE  HONG   ČERVENÝ 
 CHONG   MODRÝ  DONG CHON   REMÍZA 
 IL BUNYON P  RVNÍ KOLO  YI BUNYON   DRUHÉ KOLO  JUNG JI   STOP (Time) 
 SUNG    VÍTĚZ  
   
 



Článek 19: Protokol  
A)  Pořadatelé musí znát pravidla a postupy pro vedení všech součástí soutěže.   B) Soutěžící musí znát pravidla a postupy všech součástí soutěže. Musí se správně uklonit 
porotě a svému soupeři na začátku i na konci každého zápasu. Soutěžící se nesmí odvolávat na neznalost pravidel, která jsou stanovena pro soutěž. 
 C) Kaučové musí znát pravidla všech součástí soutěže.  Článek 20: Zpracování výsledků 
 
A)  Každý ring by měly mít zobrazeny výsledky na monitorech, aby účastníci a diváci mohli  sledovat vývoj soutěže.  
B)  Nepovinné: monitor, který ukazuje výsledky sparingu v reálném čase.  
C) Elektronický displej, který ukazuje přidělené body každého rozhodčího a konečný výsledek  v kategorii sestav.  Článek 21: Udílení cen  
A)  Jednotlivec  
 Sestavy: 10 zlatých / 10 stříbrných / 20 bronzových. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2.    Sparing: 10 zlatých / 10 stříbrných / 20 bronzových. (Každá skupina)  - 1. / 2. / 3. x 2. 
  Silové přerážení: 2 zlaté / 2 stříbrné / 4 bronzové. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2. 
  Speciální techniky: 2 zlaté / 2 stříbrné / 4 bronzové. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2.  
 Celkový vítěz  
 Celkový vítěz: 2 trofeje- muž a žena  Pouze zlaté medaile získané v soutěži jednotlivců se počítají pro celkového vítěze soutěže 
jednotlivců. Avšak v případě, že 2 nebo více soutěžících bude mít stejný počet zlatých medailí, počítají se stříbrné medaile. Pokud je výsledek stále nerozhodný počítají se bronzové medaile k 
určení celkového vítěze. V případě stále nerozhodného výsledku cenu celkového vítěze soutěžící sdílí. Medaile, které jsou počítány pro celkového vítěze, musí být získány v kategorii s minimálně čtyřmi soutěžícími. 
 B)  Tým 
  Sestava: 12 zlatých / 12 stříbrných / 24 bronzových. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2. 
  Boje: 12 zlatých / 12 stříbrných / 24 bronzových. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2.  
 Silové přerážení: 12 zlatých / 12 stříbrných / 24 bronzových. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3. x 2.  
 Speciální techniky:12 zlatých / 12 stříbrných / 24 bronzových. (Každá skupina) - 1. / 2. / 3.x 2.   Vítězný tým: 2 trofeje: muži a ženy 
 Pouze zlaté medaile získané v soutěži týmů se počítají pro celkového vítěze v soutěži týmů. Pokud 
je výsledek nerozhodný mezi 2 nebo více týmy, počítají se stříbrné medaile. Když přetrvává remíza, počítají se bronzové medaile k určení vítězného týmu. V případě stále nerozhodného výsledku cenu celkového vítězného týmu soutěžící sdílí. 
 



C)  Vítězná země  
 Všechny zlaté medaile jednotlivců a týmů se počítají pro vítěznou zemi s výjimkou celkového  vítěze jednotlivců a týmů.   
V případě týmů se zlaté medaile počítají jako jedna zlatá medaile a nenásobí se např. 6, vítězný tým v sestavách bude mít pouze jednu zlatou k započítání pro vítěznou zemi a ne 6 zlatých. V 
případě nerozhodného výsledku k určení vítězné země budou vydány 2 trofeje.   Článek 22: Lékařská pomoc  
U všech soutěží musí být přítomen doktor v doprovodu kvalifikovaného poskytovatele první pomoci. Tito musí být vybaveni vším potřebným vybavením a materiálem pro zajištění ošetření v případě poranění. Doporučení doktora bude posouzeno na základě článku 39. 
 Článek 23: Povinnosti komise turnaje 

 
Všichni soutěžící musí podepsat formulář/reverz před zahájením turnaje a musí být plně pojištěni pro případ zranění. 
 Článek 24: Pojištění – turnaje 

 
Komise turnaje musí zajistit pojištění proti škodám způsobeným třetí osobou a úřední licenci 
opravňující k provozování soutěže.   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
 



Část II. 
 

Sestavy  
Článek 25: Kategorie / Sestavy  

A)  Soutěžící musí být držitelé od 1. do 6. Danu 
B) Skupiny muži a ženy.  
 Článek 26: Vyřazování  
A)  Soutěžící jsou losováni dle článku 14  
B)  Vyřazení jednotlivce: bude použit jednoduchý vyřazovací systém. Soutěžící soutěží  současně a předvedou nejdříve volitelnou a následně libovolnou sestavu. Porota vybere 
 lepšího závodníka do dalšího kola.  C)  Vyřazování týmů: bude použit jednoduchý vyřazovací systém. Týmy soutěží jeden proti 
 jednomu, los určí, který tým začne. První tým předvede dvě sestavy, druhý tým provede to  samé. Porota vybere lepší tým pro postup do dalšího kola. 
 Článek 27: Systém soutěže  
A)  Jednotlivci:  
 1.Dan bude soutěžit s 1.Danem s jednou povinnou sestavou Chon-Ji do Ge-Baek a jednou  volitelnou mezi Kwang-Gae do Ge-Baek.  
 2.Dan bude soutěžit s 2.Danem s jednou povinnou sestavou Chon-Ji do Ko-Dang a jednou  volitelnou mezi Eui-Am do Ko-Dang. 
  3.Dan bude soutěžit s 3.Danem s jednou povinnou sestavou Chon-Ji do Choi-Yong a jednou  volitelnou mezi Sam-Il do Choi-Yong. 
  4.Dan bude soutěžit se 4.Danem s jednou povinnou sestavou Moon-Moo do Choi-Yong a 
 jednou volitelnou mezi Yong-Gae do Moon-Moo.   5.Dan bude soutěžit s 5.Danem s jednou povinnou sestavou Chon-Ji do Se-Jong a jednou 
 volitelnou mezi So-San do Se-Jong.  
 6.Dan bude soutěžit s 6.Danem s jednou povinnou sestavou Chon-Ji do Tong-Il a jednou  volitelnou mezi So-San do Tong-Il. 
 Poznámka: Soutěžní výbor si vyhrazuje právo sloučit kategorii 5. a 6. Danu  
B)  Týmy:  
 Každý tým (5 soutěžících) musí předvést společně jednu libovolnou a jednu povinnou  sestavu. Sestavy musí být od Do-San do Ge-Baek. Týmy mohou nastoupit v libovolném  rozestupu a musí předvést secvičenou sestavu s třemi přerušeními. Nesmějí provést 
 přerušení během Kihaps, jeden člen týmu nesmí cvičit více než dvě techniky, aniž by ho  ostatní následovali a musí být viditelná týmová spolupráce. Choreografie může  zahrnovat 
 jednotlivé, nebo společné pohyby (techniky).   
  
 



Článek 28: Vyhlášení výsledků  
A)  Výsledek jednotlivců:    V soutěži jednotlivců je provedeno vyhlášení vítěze, poraženého nebo remízy: 
 1.  Když 3 nebo více rozhodčích rozhodne o vítězství soutěžícího, je tento vítězem. 
 2.  Když 3 rozhodčí rozhodnou pro remízu a 2 rozhodnou pro soutěžícího, je tento vítězem.  
3.  Když 2 rozhodčí volí soutěžícího, 1 rozhodne pro druhého soutěžícího a 2 rozhodčí volí  remízu, stane se vítězem ten kterého označili 2 rozhodčí jako vítěze. 
 4.  Když 2 rozhodčí rozhodnou o vítězství soutěžícího, 2 rozhodnou o vítězství pro druhého  soutěžícího a 1 rozhodčí se rozhodne pro remízu, výsledkem je remíza. 
 5.  V případě remízy, porota určuje další sestavu dokud nebude určen vítěz. 
 6.  Pokud oba soutěžící přeruší kdykoliv v průběhu cvičení sestavy, je toto rozhodnuto jako  remíza. 
 B)  Výsledek týmů: 
  V soutěži týmů je provedeno vyhlášení vítěze, poraženého nebo remízy: 
 1.  Když 3 nebo více rozhodčích rozhodne o vítězství, stane se tento tým vítězem.  
2.   Když 3 rozhodčí rozhodnou pro remízu a 2 rozhodnou pro jeden tým, je tento vítězem.  
3.  Když 2 rozhodčí rozhodnou vítězství týmu, 1 rozhodne pro druhý tým a 2 rozhodčí se  rozhodnou pro remízu, stane se vítězem ten tým kterého označili 2 rozhodčí jako vítězný.  
4.  Když 2 rozhodčí rozhodnou o vítězství týmu, 2 rozhodnou o vítězství druhého týmu a 1  rozhodčí se rozhodne pro remízu, výsledkem je remíza. 
 5.  V případě remízy v eliminačním a finálovém kole, porota určuje další sestavu dokud nebude  určen vítěz. 
 6.  Pokud oba týmy přeruší kdykoliv v průběhu cvičení sestavy, je toto považováno za remízu. 
 Článek 29: Představitelé (porota)  
1 prezident poroty, 2 členové poroty, 5 rozhodčích. Středový rozhodčí udílí povely.  
  
   
  
   
  
   



Část III. 
 

Sparing  
Článek 30: Kategorie/Souboje  

A)  Soutěžící musí být od 1. do 6. Danu 
 B)  Skupiny muži a ženy. 
 C)  Váhové kategorie  
 Veteráni +36 let:  mikro -58Kg, lehká -64Kg, welter -70Kg, střední -76Kg, těžká -82Kg, super těžká 82Kg+  
  Veteránky +36let: 
 mikro -50Kg, lehká -55Kg, welter -60Kg, střední -65Kg, těžká -70Kg, super těžká 70Kg+   Senioři 18-35 let: 
 mikro -58Kg, lehká -64Kg, welter -70Kg, střední -76Kg, těžká -82Kg, super těžká 82Kg+   
 Seniorky 18-35 let:  mikro -50Kg, lehká -55Kg, welter -60Kg, střední -65Kg, těžká -70Kg, super těžká 70Kg+  
 Junioři 14-15 let,16-17 let:  mikro -50Kg, lehká -55Kg, welter -60Kg, střední -65Kg, těžká -70Kg, super těžká 70Kg+  
  Juniorky 14-15 let,16-17 let:  mikro -45Kg, lehká -50Kg, welter -55Kg, střední -60Kg, těžká -65Kg, super těžká 65Kg+ 
  Pre-Junioři 12-13 let: 
 mikro -40Kg, lehká -45Kg, welter -50Kg, střední -55Kg, těžká -60Kg, super těžká 60Kg+    Pre-Juniorky 12-13 let: 
 mikro -35Kg, lehká -40Kg, welter -45Kg, střední -50Kg, těžká -55Kg, super těžká 55Kg+  
Poznámka: Váhové kategorie jsou v souladu se součastnými dostupnými informacemi ITF   D) Týmy/soutěžící - 5 soutěžících a jeden náhradník, muži a ženy bez rozdílu vah. 
   Článek 31: Délka souboje  
A)  Jednotlivci:    Každý zápas (vyřazovací a finále) trvá běžně 2 kola po 2 minutách, s 1   minutou přestávky mezi koly. 
 B)  Týmy:  
  Každý souboj (vyřazovací a finále) trvá 1 kolo 2 minuty.   
  
   
  
 



Článek 32: Vyhlášení výsledku  
A.  Výsledek jednotlivců: V soutěži jednotlivců je provedeno vyhlášení vítěze, poraženého  nebo remízy:  
1.  Když 3 nebo více rozhodčích rozhodne o vítězství soutěžícího, stane se tento vítězem.  
2. Když 2 rozhodčí rozhodnou vítězství soutěžícího, 1 rozhodne pro druhého soutěžícího  a 1  rozhodčí se rozhodne pro remízu, nebo když 2 rozhodčí rozhodnou pro remízu a 2  rozhodnou pro soutěžícího stane se vítězem ten, jehož označili 2 rozhodčí jako vítěze. 
 3.  Když 3 nebo více rozhodčích rozhodne pro remízu, výsledkem je remíza. 
 4.  Když 2 rozhodčí rozhodnou vítězství soutěžícího, 2 rozhodnou o vítězství pro druhého  soutěžícího, výsledkem je remíza. 
 5.  REMÍZA: v případě remízy po 30 vteřinové přestávce, následuje 1 minuta prodloužení. 
 Pokud nastane znovu remíza, následuje extra kolo bez limitu, přičemž zvítězí ten soutěžící,  který jako první získá bod. Pro přidělení bodu musí rozhodnout alespoň 2 rozhodčí.  
B.  Výsledek týmů: V soutěži týmů je provedeno vyhlášení vítěze, poraženého nebo remízy:   
1.  Když 3 nebo 4 rozhodčí rozhodnou o vítězství, stane se tento soutěžící vítězem a jeho týmu  jsou ; uděleny 2 body. 
 2.  Když 3 rozhodčí rozhodnou pro remízu, 1 bod je udělen oběma týmům.  
3.  Když 2 rozhodčí rozhodnou vítězství soutěžícího, 1 pro druhého a 1 rozhodčí se rozhodne  pro remízu, stane se vítězem ten soutěžící, jehož označili 2 rozhodčí jako vítěze a jeho týmu 
 připadnou 2 body.  4.  Když 2 rozhodčí rozhodnou o vítězství soutěžícího, 2 pro druhého, výsledkem je remíza a 
 oběma týmům je přidělen 1 bod.  
5.  Pokud po ukončení 5 soubojů nastává remíza, každý tým vybere nejlepšího soutěžícího do  dalšího 1 minutového kola. Pokud nastane znovu remíza, následuje kolo bez limitu, kde  zvítězí ten, kdo získá první bod. Pro označení vítěze musí rozhodnout alespoň 2 rozhodčí. 
 Skóre je vzestupné i sestupné, to znamená že soutěžící, který získá 1 minusový bod v  důsledku napomenutí, nebo přímý mínus bod, automaticky prohrává. 
   

  
  
   
  
   
  
   
 



Článek 33: Cíle útoku  

  
A)  Oblast hlavy a krku zepředu a z boku, ne však zezadu. 
 B)  Střed těla od krku k pupku a v linii od podpaží dolů k pasu na obou stranách (jde pouze o 
 přední část bez zad)  
   
  



Článek 34: Udělování bodů  
A)  Jeden bod je udělen za:  Úder na střední nebo horní pásmo.  Kop na střední pásmo. 
 Úder ve výskoku na střední pásmo.  
B)  Dva body jsou uděleny za:   Kop na horní pásmo. 
 Kop ve výskoku nebo v letu na střední pásmo.  Úder ve vzduchu na horní pásmo. 
 C)  Tři body jsou uděleny za:   
 Kop ve výskoku nebo v letu na horní pásmo.  Článek 35: Bodování  
Technika je platná když: 
 A)  Správně provedena z vhodné vzdálenosti. 
 B)  Dynamická, provedená silně, rychle a přesně. 
 C)  Provedení musí být kontrolované a mířené na správný cíl.  Článek 36: Diskvalifikace  
A)  Špatné chování a ignorování pokynů rozhodčího.  B)  Plný (full) kontakt. 
 C)  Tři přímé minusové body (ne získané sečtením napomenutí). 
 D) Soutěžící pod vlivem alkoholických nápojů a drog (myšleno omamných látek).  
E) Útok na upadnuvšího soupeře  Článek 37: Chyby (mínus body)  
1 bod bude odečten v případě následující chyby: 
 A)  Ztráta sebekontroly. 
 B)  Jakékoliv nevhodné chování vůči soupeři. 
 C)  Kousání, škrábání.  
D)  Útok kolenem, loktem, hlavou.  
E)  Kontakt  G) Kombinace jakýchkoli tří  chyb z výše uvedených, bude automaticky odečten bod. 
  
   
 



Článek 38: Napomenutí  
A)  Útok na nepovolený cíl.  B)  Opuštění ringu kromě vytlačení (plný přešlap oběma nohama).  
C)  Upadnutí, úmyslné nebo neúmyslné (to znamená, že se země dotkne jiná část těla než   chodidlo) 
 D)   Držení, škubání, tlačení.  
E)  Podmet.  
F)   Záměrné vyhýbání se boji.  G)   Předstírání získání bodu (oslavování). 
 H)   Simulování zranění po úderu nebo kopu. 
 Článek 39: Zranění  
A)  Pokud soutěžící není schopen pokračovat v důsledku zranění, rozhodčí musí zastavit souboj  a vyžádat lékařské vyšetření. Doktor musí stanovit diagnózu, ošetřit zranění a určit, zda je 
 soutěžící schopen pokračovat. Na toto je stanovena 1 minuta, a o pokračování soutěžícího  rozhoduje doktor. 
 B)  Když soutěžící nemůže pokračovat na základě lékařského rozhodnutí, příčina poranění  rozhoduje o vítězi. Soutěžící který nemůže pokračovat se stává vítězem, pokud je za jeho 
 zranění odpovědný protivník, ale pokud je soutěžící odpovědný sám, stává se poraženým.   
C)  Pokud soutěžící nemůže pokračovat v boji z rozhodnutí doktora, nemůže pokračovat  dále v  kategorii, buď v průběhu dne nebo po dobu konání soutěže.  
D) Soutěžící, který odmítá rozhodnutí doktora, bude diskvalifikován z celé soutěže.  
E)  Pokud jsou zraněni oba soutěžící ve stejnou chvíli a nebudou moci pokračovat na základě  rozhodnutí doktora, rozhodne o vítězi skóre v tomto okamžiku. Pokud skóre zůstává  nerozhodně, rozhodne o vítězi ringová porota. 
 Článek 40: Průběh a rozhodování 

 
A) Jednotlivci  
Soutěžící vstoupí do ringu, jeden z červenými chrániči, druhý s modrými. Na pokyn rozhodčího se ukloní porotě sobě navzájem. Rozhodčí potom zahájí sparing povelem „Sijak“ a soutěžící bojují až 
do povelu rozhodčího „ Haechyo“. V této chvíli soutěžící přeruší souboj a zůstanou stát na místech, kde zápas přerušili, až do pokračování sparingu. Po vypršení času musí toto časomíra hlasitě 
oznámit rozhodčímu (ringovému), ale zápas skončí až po povelu rozhodčího „Goman“. Poté se soutěžící ukloní a bude vyhlášen výsledek.  
Pokud během souboje jeden soutěžící opustí ring, musí zápas pokračovat uvnitř ringu 1 metr od místa , kde k opuštění ringu došlo. 
 V případě remízy se zápas vrací zpět na nulu.  
B) Tým  
Pro týmy je průběh stejný jako pro jednotlivce. Rozhodčí losuje za dohledu kaučů o tom, kdo začíná jako první. Vítěz rozhodne o tom, zda pošle prvního soutěžícího, nebo zda zvolí jinou variantu.  
 



Článek 41: Časomíra  
Po prvním povelu rozhodčího „Sijak“ spouští časomíra stopky a čas běží po celou určenou dobu, pokud rozhodčí neohlásí „zastavit čas“ povelem „Jung Ji“. V tom případě časomíra zastaví čas do dalšího povelu „Gaesok“. Pouze rozhodčí (ringový) může zastavit zápas. 
 Článek 42: Představitelé (rozhodčí) 

 
1 předseda poroty, 2 členové poroty (1 časomíra, může být součastně zapisovatel), 1 středový rozhodčí, 4 rohoví rozhodčí. 
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   



Část IV.  
Silové přerážení  

 Článek 43: Kategorie / přerážení 
 

A)  Soutěžící jsou od 1. do 6. Danu.  
B)  Muži a ženy  
C)  V přerážení se soutěží 5 technikami:  
 1. Ap-Joomuk Jirugi   2. Sonkal Taerigi 
  3. Dollyo Chagi 
   4. Yopcha Jirugi  
 5. Bandae Dollyochagi  
Není povinností každého soutěžícího provést všechny techniky své kategorie, ale celkové skóre za všechny pokusy techniky budou sečteny pro určení vítěze.  
Muži: (čísla technik) 1+2+3+4+5  
Ženy: 2+3+4  Článek 44: Průběh  jednotlivců a týmů 

 
Jednotlivci 
 A)  Výbor turnaje může vybrat techniku a počet desek pro počáteční kvalifikaci (kvalifikační kolo) 
 pro jednotlivce, ten ale nebude tímto kvalifikován pro týmové přerážení.  B)  Soutěžní výbor určuje počet dřevěných desek pro každou techniku. 
 Příklad: 
Seniorská soutěž Muži   (dřevěné desky o tloušťce 1 palec = ca. 25,4mm) Ap-Joomuk Jirugi   5 desek 
Sonkal Taerigi   5 desek Dollyo Chagi   5 desek 
Yop Cha Jirugi   7 desek Bandae Dollyo Chagi  5 desek Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) 
Sonkal Taerigi   3 desky Dollyo Chagi   4 desky 
Yop Cha Jirugi   5 desek   
  
   



Příklad: Veteránská soutěž 
Muži   (dřevěné desky o tloušťce 1 palec = ca. 25,4mm) Ap-Joomuk Jirugi   5 desek Sonkal Taerigi   5 desek 
Dollyo Chagi   5 desek Yop Cha Jirugi   5 desek 
Bandae Dollyo Chagi  5 desek Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) Sonkal Taerigi   3 desky 
Dollyo Chagi   4 desky Yop Cha Jirugi   5 desek 
  Junioři:  
 A) Mají v této kategorii 4 techniky: 
  1. Sonkal Taerigi  2. Yopcha Jirugi 
 3. Dollyo Chagi  4. Bandae Dollyo Chagi 
 Muži: (čísla technik) 1+2+3+4 
 Ženy: 1+2+3  
Příklad: Juniorská soutěž 
Muži   (dřevěné desky o tloušťce 1 palec = ca. 25,4mm) Sonkal Taerigi   3 desky Yop Cha Jirugi   5 desek 
Dollyo Chagi   3 desky Bandae Dollyo Chagi  3 desky 
Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) Sonkal Taerigi   3 desky Yop Cha Jirugi   5 desek 
Dollyo Chagi   4 desky  
 Pre-Junioři:  
A) mají v kategorii 3 techniky  
 1. Sonkal Taerigi  
 2. Yopcha Jirugi   3. Dollyo Chagi 
 Muži a ženy: (čísla technik) 1+2+3 
   
  
   
 



Příklad: Pre-Juniorská soutěž 
Muži   (dřevěné desky o tloušťce 1 palec = ca. 25,4mm) Sonkal Taerigi   2 desky Yop Cha Jirugi   4 desky 
Dollyo Chagi   3 desky Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) 
Sonkal Taerigi   2 desky Yop Cha Jirugi   4 desky Dollyo Chagi   3 desky 
 Každá deska musí mít rozměr 30x30 cm. Soutěžní výbor může zvolit dřevěné nebo plastové desky, 
nebo jakýkoli přístroj jako náhradu.  C)  Silové přerážecí techniky 
 K provedení techniky je povolen krok nebo sklouznutí. Není povolen výskok. To znamená že jedna 
noha musí být neustále v kontaktu s podlahou po celou dobu provádění techniky. Při technice Sonkal Taerigi může být rána vedena dvěma způsoby - dovnitř nebo ven.  
D) Postup  
 1)  Pokus: je povoleno pouze jedno naměření s dotekem desky.  
 2)  Provedení: Pro každou přerážecí techniku má soutěžící pouze jeden pokus. Na povel   rozhodčího zaujme soutěžící přípravný postoj a pokusí se přerazit desky jedním   plynulým pohybem. Není povinnost zakončit techniku v přípravném postoji. 
  3)  Načasování: po povelu rozhodčího má soutěžící 30 vteřin na provedení techniky. 
 E)  Rozhodčí neuzná pokus pokud soutěžící nepoužije:  
 1.  správnou rovnováhu a postoj při technice.  
 2.  správnou přerážecí plochu a správné provedení.  F)  Rozhodčí musí zkontrolovat desky před a po každém pokusu. 
 G)  Každá přeražená deska se počítá za 2 body a každá nalomená za 1 bod. 
 H)  Remíza: v případě remízy mezi dvěma nebo více soutěžícími po provedení všech technik,  vyberou rozhodčí jednu techniku losem k výběru rozhodujícího přeražení . Rozhodnou o 
 počtu použitých desek. Zúčastnění závodníci pokračují tak dlouho, dokud není rozhodnuto o  pořadí.  
 I)  Nejlepší soutěžící umístění na 1., 2. a 2x 3. místě jsou závodníci s nejvyšším počtem bodů 
 po zakončení všech technik v kategorii. Umístění se jim započítává do soutěže o nejlepšího  závodníka soutěže.  
J)  Stojan na desky je použit takový, aby byly zajištěn stabilní odpor pro přerážení.  
   
  
   
 



Tým  
Tým muži:  5 soutěžících + 1 náhradník  Tým ženy:  3 soutěžící + 1 náhradnice 
 Průběh soutěže viz Článek 45 a položky A, B, C, D, E, F, G, H, I a J článku 44. 
 Článek 45: Představitelé/rozhodčí  
1 předseda poroty, 2 rozhodčí, 2 členové poroty.  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   



Část V.  
Speciální techniky  

Článek 46: Kategorie / speciální techniky  
Senioři a veteráni, seniorky a veteránky:  A)  Soutěžící jsou od 1. do 6. Danu. 
 B)  Muži a ženy 
 C)  V této kategorii se soutěží v pěti technikách. 
  1. Twimyo Nopi Ap Chagi  
 2. Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi  
 3. Twimyo Dolmyo Chagi   4. Twimyo Dollyo Chagi 
  5. Twimyo Bandae Dollyo Chagi 
 Muži: (čísla technik) 1+2+3+4+5  
Ženy: 1+2+3  
Příklad: Seniorská soutěž výška a délka pro každou techniku: 
Muži  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  280 cm 
            Twimyo Dollyo Chagi   250 cm  Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 320 cm  
 Twimyo Dolmyo Yopcha Jirugi 240 cm             Twimyo Bandae Dollyo Chagi 240 cm Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) 
 Twimyo Nopi Ap Chagi  220 cm             Twimyo Dollyo Chagi   220 cm 
 Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 180 cm    Příklad: 
Veteránská soutěž výška a délka pro každou techniku: 
Muži  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  260 cm             Twimyo Dollyo Chagi   230 cm 
 Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 300 cm   Twimyo Dolmyo Yopcha Jirugi 220 cm 
            Twimyo Bandae Dollyo Chagi 220 cm Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  200 cm 
            Twimyo Dollyo Chagi   200 cm  Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 180 cm 
   



Junioři/juniorky:  
C)  V této kategorii se soutěží v pěti technikách.   1. Twimyo Nopi Ap Chagi 
  2. Twimyo Dollyo Chagi  
  3. Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi  
 4. Twimyo Dolmyo  Yop Cha Jirugi  
 5. Twimyo Bandae Dollyo Chagi   
Muži a ženy: (čísla technik) 1+2+3+4+5  Výška překážky (bariéry): 
 Senioři, veteráni a junioři 
 Ženy: 50 cm 
 Muži: 70 cm  
Příklad: Juniorská soutěž 
výška a délka pro každou techniku: Muži  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm) 
 Twimyo Nopi Ap Chagi  260 cm             Twimyo Dollyo Chagi   230 cm  Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 300 cm  
 Twimyo Dolmyo Yopcha Jirugi 220 cm             Twimyo Bandae Dollyo Chagi 220 cm 
Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  200 cm             Twimyo Dollyo Chagi   200 cm 
 Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 180 cm  
Pre-Junioři:  C) V této kategorii jsou tři techniky: 
  1. Rwimyo Nopi Ap Chagi 
  2. Twimyo Dollyo Chagi 
   3. Twimyo Nomo Yop Cha Jirug  
Muži a ženy: 1+2+3  
   
  
   
 



Příklad: Pre-Juniorská soutěž 
výška a délka pro každou techniku: Muži  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  220 cm 
            Twimyo Dollyo Chagi   220 cm  Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 280 cm  
Ženy  (dřevěné desky o tloušťce 3/4 palce = ca. 19mm)  Twimyo Nopi Ap Chagi  200 cm             Twimyo Dollyo Chagi   200 cm 
 Twimyo Nomo Yop Cha Jirugi 160 cm  
Pre-Junior  Ženy: 40 cm 
 Muži: 40cm 
 Není povinností každého soutěžícího provést všechny techniky jeho kategorie, ale celkové skóre za všechny pokusy technik budou sečteny pro určení vítěze.  Článek 47: Průběh jednotlivec a týmy 

 
A)  Pro každou techniku je použita jedna deska. Tloušťku desky, výšku a vzdálenost umístění 
  určí soutěžní výbor pro každou techniku. Výbor turnaje může vybrat techniku a počet desek   pro počáteční kvalifikaci (kvalifikační kolo)  pro jednotlivce, ten ale nebude tímto kvalifikován   pro týmové speciální techniky. 
 B)  Pro každou techniku, má soutěžící nárok na jedno zaměření bez doteku desky a jeden 
 pokus pro přeražení. Soutěžící zaujme přípravný postoj pro pokus. Ten musí být proveden  jako jeden plynulý pohyb. Není povinnost končit techniku v přípravném postoji. Po povelu  rozhodčího má soutěžící 30 vteřin na provedení techniky. 
 C) Rozhodčí musí označit neplatný pokus pokud nebude: 
    1. Správná rovnováha a postoj při technice.  
   2. Správná přerážecí plocha a správné provedení.  
   3. Doteku jedné nebo více překážek     4. Upadnutí: Pokud se podlahy dotkne jiná část těla než chodidlo.  
  Správná rovnováha a postoj musí být během techniky dodržen.  
D)  Rozhodčí musí zkontrolovat desky před a po každém pokusu.  
E)  Každá přeražená deska se počítá za 2 body a každá které se dotkne za 1 bod.  F)  Vítězové umístění na 1., 2. a 2x 3. místě jsou závodníci s nejvyšším počtem bodů po 
 dokončení všech technik v kategorii. Umístění se jim započítává do soutěže o nejlepšího  závodníka soutěže. 
 G)  Remíza: v případě remízy mezi dvěma nebo více soutěžícími vybere předseda poroty  techniku losem pro určení pořadí. Předseda poroty rozhodne o výšce a vzdálenosti zvolené 
 techniky. rozhodne kolik desek bude použito. Úspěšní soutěžící získávají příslušné body.  Tento postup pokračuje, dokud není rozhodnuto o umístění.  
 H)  Stojany na desky jsou použity takové, aby byly zajištěna  stabilita pro přerážení. V případě  kopu v letu (Twimyo Nomo Yop Chagi) musí být deska držena v úhlu 45 stupňů tak, aby 
 soutěžící mohl pokračovat v běhu v jedné linii po dokončení techniky. 



 Tým 
  Muži:  5 soutěžících + 1 náhradník  
 Ženy:  3 soutěžící + 1 náhradnice  
Průběh soutěže je popsán v článku 46 a techniky A, B, C, D, E, F, G a H v článku 47.   Článek 48: Představitelé 
 
1 předseda poroty, 2 rozhodčí, 2 členové poroty.   
  
   
  
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
   
  
   
  
   



Část VI. 
 

Postupy  
Článek 49: Soutěžní výbor 

 Soutěžní výbor se skládá z: předsedy turnaje, 1 předsedy reprezentujícího rozhodčí všech zemí, 4 
členy technické komise, kteří asistují předsedovi turnaje. Jsou pověřeni dohlížením na průběh soutěží. Členové soutěžního výboru musí být přítomni v prostorách soutěže po celou dobu turnaje. 
 Článek 50: Oficiální protest 
 
A)  Pouze kauč smí vznést oficiální protest pokud se domnívá že byly porušeny pravidla.  
B)   Po zaznamenání každého protestu (ústně),  musí být předložen oficiální protest (písemně)  prezidentovi poroty na konci zápasu, ne později než 5 minut po jeho skončení. Protest musí 
 popsat skutečnosti a musí být doložen platbou poplatku dříve stanoveného soutěžním  výborem. Důvodem je omezit protesty na skutečně opodstatněné. Pouze v případě, kdy je  protest přijat soutěžním výborem jako oprávněný, je poplatek vrácen kaučovi. 
 C)  Soutěžní výbor prozkoumá skutečnosti protestu a rozhodne: 
   1. Potvrdí správnost výsledku,   2. Nařídí opakování zápasu, 
  3. Změní výsledek nebo   4. Diskvalifikuje jednoho nebo oba soutěžící. 
 D)  V případě oficiálního protestu vítěz nepokračuje v soutěži dokud soutěžní výbor nedojde k rozhodnutí o protestu. 
 Článek 51: Rozhodnutí 
 A)  Aby mohl dospět k rozhodnutí, může soutěžní výbor dle svého uvážení přizvat kohokoli k  podání svědectví. 
B)  Po dosažení rozhodnutí informuje soutěžní výbor všechny zúčastněné. C)  Soutěžní výbor vždy rozhodne v souladu s pravidly uvedenými v tomto dokumentu a 
rozhodnutí nesmí být v rozporu s pravidly tohoto dokumentu.  Článek 52: Diskvalifikace 
 Tým nebo jednotlivec, který pokračuje v námitkách proti rozhodnutí soutěžního výboru, může být na 
základě rozhodnutí soutěžního výboru on nebo jeho tým diskvalifikován ze všech soutěží turnaje. Záležitost projedná soutěžní výbor později aby rozhodl o přijetí dalších opatření 
 Článek 53: Odvolání 
 
Pokud soutěžící nebo tým odstoupí ze soutěže jako protest proti rozhodnutí, budou přijata tyto opatření: 
  A)  Automatická diskvalifikace ze soutěže, to znamená medaile budou odebrány.  B)  Automatická diskvalifikace z dalších soutěží turnaje. 
 C)  Soutěžní výbor může rozhodnout o vyřazení i z dalších turnajů v budoucnu.  Článek 54: Kopie Pravidel 
 Kopie ITF pravidel a postupu pro rozhodčí musí být k dispozici a dostupná všem soutěžícím a 
rozhodčím na každém turnaji. 



Soutěžní pravidla ITF 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pravidla pro rozhodčí 
Článek 1: Cíl 

Smyslem těchto pravidel je zvýšit úroveň a nastavení rozhodovacích kritérií pro členy poroty a 
rozhodčí, chránit autoritu rozhodčích a zdůraznit práva a povinnosti všech představitelích soutěže. 

Článek 2: Použití 
Tato pravidla jsou aplikována na soutěžní výbor a všechny představitele na všech ITF turnajích. 

Článek 3: Soutěžní výbor 
A) Předseda soutěžního výboru jmenuje a svolává všechny představitele ITF turnaje. 
B) Předseda rady rozhodčích jmenuje 2 členy, kteří mu budou asistovat po celou dobu. 
C) Soutěžní výbor je zodpovědný za následující povinnosti: 

1. Pořádá oficiální ITF semináře pro rozhodčí založené na Pravidlech pro turnaje a rozhodčí. 
2. Uchovává a doplňuje záznamy představitelů ITF. 
3. V případě potřeby připravuje brožury a/nebo informační bulletiny.  
4. Striktně kontroluje oficiální oděv. 
5. Rozděluje týmy rozhodčích působících v jednotlivých rinzích. 
6. Řeší výměny a rotace porotců/rozhodčích, aby byly vytvořeny objektivní podmínky pro 

všechny a zajištění systému fair play. 
7. Kontrolovat práci rozhodčích během soutěže. 
8. Rozhodnout v případě oficiálního protestu.  
9. Realizovat disciplinární opatření v součinnosti s disciplinárním výborem. 
10. Spolupracovat s ostatními výbory. 
11. Navrhovat zlepšení při pořádání turnajů a pravidel pro rozhodčí.  

Článek 4: Rozhodování 
Všichni rozhodčí musí používat své zkušenosti v duchu  pravidlech pro turnaje a rozhodčí.  

Článek 5: Neočekávané skutečnosti 
Všechny události, neošetřené těmito Pravidly musí být diskutovány se soutěžním výborem k 
nalezení vhodného řešení. Konečné rozhodnutí nesmí být v rozporu s těmito pravidly. Události musí být zaznamenány pro jejich  další zpracování. 
 
 
 
 



Článek 6: Ringová rada 
Každý ring musí být řízen radou složenou z: 

A) Sestavy: 1 předseda poroty, 2 členové poroty, 5 rozhodčích 
B) Souboje: 1 předseda poroty, 2 členové poroty, 1 středový rozhodčí, 4 rohoví  rozhodčí 
C) Silové přerážení: 1 předseda poroty, 2 členové poroty, 2 rozhodčí 
D) Speciální techniky: 1 předseda poroty, 2 členové poroty, 2 rozhodčí 

Článek 7: Práva a povinnosti rozhodčích při soutěži sestav 
A) Rozhodčí musí být vždy seznámen s pravidly pro soutěž a pravidly pro rozhodčí. 
B) Rozhodčí je povinen účastnit konzultací pokud je požaduje předseda poroty. 
C)  Rozhodčí nesmí mluvit během soutěže. 
D) Rozhodčí musí sedět řádně 150 cm od svých kolegů. 
E) Rozhodčí musí pozorně sledovat činnost soutěžících aby mohl rozhodnout podle následujících měřítek: 

Sestavy jednotlivci     Technický obsah     
Síla       Rytmus      
      Sestavy týmy      Technický obsah 
Síla Rytmus 
Prezentace, souhra týmu a choreografie         

F)  Po dokončení zápasu/sestavy musí rozhodčí musí  zaznamenat všechny body do bodovacího formuláře, které vybírá zapisovatel a předá předsedovi poroty.  
G) V případě remízy předseda poroty určí (losem) 1 povinnou sestavu, která rozhodne. Soutěžící/týmy budou pokračovat, dokud nebude rozhodnuto o vítězi.  

Článek 8: Práva a povinnosti předsedy poroty 
A) Předseda poroty musí být seznámen s pravidly turnaje a rozhodčích.  B) Předseda poroty  je jediný oficiálně pověřený diskvalifikovat soutěžícího dle Článku 36 

pravidel pro turnaje v součinnosti se středovým rozhodčím.  
C) Předseda poroty dohlíží na kola, chování rozhodčích a může kdykoliv sdělovat své připomínky. 

 D) Předseda poroty dohlíží na členy poroty, může je zastoupit v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti. 
 E) Sestavy: 
1. Předseda poroty rozhodne losem o povinné sestavě  2. Předseda poroty pověřuje středového rozhodčího k udílení povelů 

 3. Předseda poroty, v případě špatné situace, může přivolat rozhodčí a porotu. 
 



4. Předseda poroty , po obdržení  záznamů o bodech, zkontroluje následující kritéria uvedená v článku 28 pravidel pro turnaje, povstane a označí vítěze. 
 5. V případě remízy předseda poroty povstane, zkříží ruce na úrovni prsou a losem určí rozhodnou sestavu, tento postup opakuje dokud není rozhodnuto o vítězi. 
 F) Sparing: 

 1. Předseda poroty v případě špatné situace,  požádá středového rozhodčího aby zastavil zápas, poté může být přivolán středový nebo rohový rozhodčí. 
 2. Předseda poroty musí dohlížet na napomenutí a minusové body udělované středovým 
rozhodčím.  3. Předseda poroty po obdržení záznamu o bodech musí zkontrolovat všechny body, 
napomenutí a minusové body, podle kritérií stanovených v článku 32 pravidel pro soutěže. Předseda poroty musí vstát a označit vítěze. 
 4. V případě remízy předseda poroty povstane, zkříží ruce na úrovni prsou a postupuje dle článku 32 pravidel pro soutěže. 
 G) Silové přerážení a speciální techniky: 

 1. Předseda poroty pověří jednoho člena poroty kontrolou desek, průběhu a vykonání. 
Druhý člen poroty bude udílet povely a přidělovat body.  2. V případě remízy předseda poroty vybere losem jednu techniku dle kritérií v článku 44 
pravidel pro soutěže.  

H) Předseda poroty jediný je oficiálně pověřen výměnou rozhodčích v případě neschopnosti, nehody nebo sporu.  
I) Předseda poroty musí vyplnit a podepsat záznam o soutěži, což je oficiální dokument. Po ukončení každé kategorie je tento záznam předán soutěžnímu výboru a výboru rozhodčích. 

 Článek 9: Povinnosti členů poroty 
Členové poroty musí kontrolovat čas, být nápomocni předsedovi poroty během soutěží sestav, soubojů, silového přerážení a musí ověřit správnost výsledků před jejich vyhlášením. 

Článek 10: Práva a povinnosti středového rozhodčího 
Sparing: 

A) Středový rozhodčí musí být seznámen s pravidly soutěže a rozhodčích. 
 B) Středový rozhodčí, pokud je požádán, se musí účastnit konzultací s předsedou poroty a 
rohovými rozhodčími.  C) Středový rozhodčí musí kontrolovat Dobok, povinné i nepovinné ochranné pomůcky , vlasy a 
nehty soutěžících. D)  Středový rozhodčí musí řídit kola (zápasy), udílet povely a používat oficiální terminologii a 
gesta (pokyny) obsažené v těchto pravidlech.  E) Středový rozhodčí je jediný oprávněný udílet napomenutí, minusové body a přerušit zápas. 
 F) Po vyplnění formulářů rohovými rozhodčími, tyto středový rozhodčí po převzetí předá 
předsedovi poroty s respektem a úklonou.  

G) Středový rozhodčí smí požádat předsedu poroty o radu. 



 Článek 11: Práva a povinnosti rohového rozhodčího 
Sparing: 

A) Rohový rozhodčí musí být seznámen s pravidly soutěže a rozhodčích.  B) Rohový rozhodčí je povinen zúčastnit konzultací s předsedou poroty a středovým rozhodčím. 
 C) Rohový rozhodčí správně sedět a pozorně sledovat činnost soutěžících. 
 D) Rohový rozhodčí musí do schváleného bodovacího formuláře zapisovat body, napomenutí a chyby. 
 E) Rohový rozhodčí na konci zápasu odpočítá z celkového skóre 1 bod za každá 3 napomenutí.  
 F) Rohový rozhodčí na konci zápasu, předá středovému rozhodčímu zcela vyplněný a 
podepsaný bodovací formulář.  G) Pokud soutěžící bojují systémem „první bodovaný zásah vyhrává“, musí rohový rozhodčí 
stát modrým i červeným praporkem v rukou, po povelu středového rozhodčího „SUN“ (pokud skutečně viděl bodovanou techniku), označí soutěžícího, který bodoval jako první.   

 Článek 12: Práva a povinnosti rozhodčího 
Silové přerážení, speciální techniky: 

A) Rohový rozhodčí musí být vždy seznámen s pravidly soutěže a rozhodčích. 
 B) Rozhodčí je povinen pokud je vyžádán, se účastnit konzultací s předsedou poroty. 
 C) Rozhodčí, pokud je požádán předsedou poroty, musí zkontrolovat desky a/nebo výšku cíle, 
správné provedení jak je stanoveno v článku 44 a článku 47 pravidel pro soutěž.  D) Pokud to požaduje předseda poroty, musí rozhodčí oznámit výši dosažených bodů podle 
článku 44 a článku 47 pravidel pro soutěž.  

Článek 13: Předpis pro úbor 
Úbor rozhodčího sestává z tmavě modrého saka, bílé košile s dlouhým rukávem, tmavě modrých 
kalhot a tmavě modré vázanky (bez dalších barev a ozdob), bílých ponožek, bílé sportovní obuvi , pera. 

Článek 14: Registrace před soutěží 
Všichni oficiální činitelé účastnící se soutěže se musí dostavit alespoň 1 hodinu před začátkem soutěže. 
 
 
 
 
  
   
 



Článek 15: Chování  - doporučení 
Všichni oficiální činitelé musí dodržovat tato pravidla: 

A) Musí se chovat svědomitě a důstojně. 
B) Soutěži musí věnovat maximální pozornost. 
C) Během rozhodování musí být nestranní. 
D) Musí se oprostit od vztahů k soutěžícím. 
E) Musí mít základní znalost první pomoci. 

Článek 16: Kurzy a požadavky pro rozhodčí 
A) Rozhodčí třídy A 

Požadavky na rozhodčí třídy A: 
1. Minimální věk 25 let 
2. Držitel 4. Danu a výše 
3. Vlastní Certifikát Rozhodčí třídy B 
4. Má minimálně tříletou praxi/zkušenost t rozhodováním na místních turnajích 
5. Úspěšné absolvování kursů třídy A a obdržení certifikátu. 
6. Aktivní účast při ITF soutěžích 

B) Rozhodčí třídy B 
Požadavky na rozhodčí třídy B: 
1. Minimální věk 21 let 
2. Držitel 2. nebo 3. Danu  
3. Úspěšné absolvování kursu třídy B a obdržení certifikátu. 
4. Aktivní účast při ITF soutěžích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Předseda poroty  
       Předseda poroty povstává    Předseda poroty označuje remízu                a označuje vítěze 

                         Předseda poroty si přivolává středového rozhodčího 

    Předseda poroty si přivolává rohové rozhodčí 

             Předseda poroty naznačuje "Jung Ji"          Předseda poroty označuje "Sil Kyuk"                            (Time Stop)        diskvalifikace 

                 



 Středový rozhodčí  
Středový rozhodčí vyvolá soutěžící "Hong", "Chong"  a tito vstoupí do ringu. 

                          Středový rozhodčí pokyne soutěžícím otočit se obličejem ke stolu poroty a uklonit se předsedovi a členům poroty. 

                
Středový rozhodčí pokyne soutěžícím otočit se k sobě obličejem a uklonit se. 

                 Středový rozhodčí kontroluje veškeré vybavení 

          



   
  Správně | Středový rozhodčí ukazuje         Špatně | Středový rozhodčí se nesmí    a ptá se na suspensor     fyzicky dotýkat suspensoru   

             
Středový rozhodčí zkontroluje veškeré vybavení a vydá povel "Hong", "Chong" 

        
Středový rozhodčí vysloví povel “Junbi” (připravit) 

             



    Středový rozhodčí zvolá kolikáté kolo. 

               
   “Si-Jak” (povel k započetí zápasu)       “Haechyo” (přerušení) 

           
Označení "nic se nestalo" 

             
            Gaesok” (pokračovat)              “Goman” (Stop)               středový rozhodčí ukončuje zápas/kolo 

           



    
            Středový rozhodčí signalizuje soutěžícím      “Jung Ji”     aby se odebrali ke svým kaučům. 

          
          Středový rozhodčí identifikuje soutěžícího        Ukáže mu přijaté opatření        slovem “Hong” nebo “Chong”                   (v tomto případě napomenutí) 

          
Středový rozhodčí identifikuje čelem k porotě soutěžícího    pro potvrzení opatření (v to,to případě napomenutí) ...          ... a dává povel k pokračování zápasu. 

                    Středový rozhodčí identifikuje soutěžícího       Ukáže mu přijaté opatření      slovem “Hong” nebo “Chong”            (v tomto případě přímé odečtení bodu) 

            



  
  Středový rozhodčí uchopí oba soutěžící za zápěstí ...            ... zdvižením ruky a úkrokem dozadu označí vítěze. 

          
Středový rozhodčí zůstává o krok vzad aby nechal soutěžící si pogratulovat ...      ... ale nenutí je k tomu. 

           Signalizace kaučovi: 
 Identifikace kauče 

  
Středový rozhodčí ukazuje svůj požadavek. 

       



   Rohový rozhodčí 
   
Správně:        Špatně:     Špatně:  

                    
Pokud chce rohový rozhodčí hovořit se středovým rozhodčím nebo předsedou poroty:  Správně:       Špatně:    Špatně:  

                     



    Rohový rozhodčí během bodování třetího kola: 
  
    Správně:       Špatně:  

            
    Správně:       Špatně:   

                               



       Komunikace středového rozhodčího a předsedy poroty: 
          ... během komunikace ...           ... signál pro odstoupení od stolku. 

           
     Správné | předání dokumentu     Špatné | předání dokumentu  

          


