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TAEHAN - klub korejských bojových umění, z.s. 
ve spolupráci s Českým svazem Taekwondo a 
World Taekwondo Headquarters KUKKIWON  

a za podpory Města Kolína 

 
 

pořádá pro všechny závodníky poomsae z České a Slovenské republiky 
1. ročník on-line turnaje v taekwondo WT poomsae 

 
 
    

STAY SAFE CUP 2020 

 

  
 

 

 

 

 

Závodní příprava od 6. -21.10.2020 
Zahájení závodu 24.10.2020 
Místo konání: virtuální prostor Facebook, YouTube 
Místo organizování: Kolín, Česká republika 



Organizátor 
TAEHAN – klub korejských bojových umění, z.s., Třídvorská 1055, Kolín V  

Tereza LEE                  tel.: +420 608 76 75 56               taehantkd@gmail.com   

Datum zahájení turnaje – hodnocení rozhodčími 
sobota 24.10.2020  

Místo 
Virtuální prostor:  Facebook, YouTube 

Kontaktní osoba 
Tereza LEE                tel.: +420 608 76 75 56              taehantkd@gmail.com   

Registrace 
Registraci provede nejdéle v termínu do 21.10.2020 23:00 hodin za všechny své závodníky domovský 
klub/svaz ve formě registrační tabulky, kterou zašle na e-mail: taehantkd@gmail.com. 
 (vzor vyplnění registrační tabulky níže, tabulka zaslána spolu s propozicemi) 
 
Po domluvě je možno, aby se hlásili i jednotlivci, kteří nebudou mít podporu svých domovských klubů. 
 
Aktualizovanou tabulku můžete zasílat průběžně, usnadníte tak přípravu organizátorům. 

nbNahrávání videí: 
Nahrávání videí je možné od 6.10.2020 do středy 21.10.2020 23:00 hodin. Parametry videa a podmínky 
natáčení viz níže. 

Svá videa nahrávejte na kanál YouTube tak, aby bylo video veřejné, následně odešlete odkaz k videu 
v registrační tabulce na e-mail organizátora: taehantkd@gmail.com. 

Startovné 
Startovné je DOBROVOLNÉ. Kdo chce ocenit práci organizátorů a rozhodčích, může zaslat jakoukoliv částku 
v CZK či EUR na účet u RB č. 2993257001/5500, IBAN: CZ1455000000002993257001, SWIFT: RZBCCZPP. 
Do poznámky napište SSC -jméno či název klubu. 

Harmonogram  

Datum Akce Poznámka 

od 6.10.2020 Registrace *  



od 6.10.2020 Zahájení nahrávání videí na 
YouTube 

 

do 21.10.2020 23:00 hodin Uzavření registrace a vkládání 
videí 

 

24.-25.10.2020  Závody: hodnocení rozhodčími 
on-line 

Přesná podoba live vysílání videí 
pro diváky pravděpodobně na FB 
bude včas upřesněna. 

* z důvodu dodržení harmonogramu a potřebného času pro přípravu turnaje, žádáme dodržení data konce 
registrace.   

Podmínky účasti 
Účastníkem turnaje smí být pouze člen ČSTKD nebo jiné národní federace či svazu, který je členem WT. 
Závodník musí být držitelem platné závodní licence či průkazu daného svazu s platnou známkou na 
kalendářní rok 2020. 

Systém soutěže 
Systém soutěže se z hlediska dělení kategorií a výběru či losování poomsae drží platné Interní směrnice 11-
A / VV-2020 a aktuálních souvisejících dodatků č. D1, D2, D5/2020 poomsae.  

Soutěž v poomsae 
Systém cut-off - základní kolo a finále. V základním kole předvádí závodník pouze jednu poomsae. Ve finále 
závodník předvádí vždy dvě poomsae. Ze základního kola postupuje do finálového kola 8 nejlepších 
závodníků. Pokud bude v kategorii 8 a méně závodníků, uskuteční se pouze finálové kolo. 

Věkové kategorie poomsae - jednotlivci 

Kategorie Pohl. Věk Ročník 

Trpaslíci M/Ž do 7 let 2013 a mladší 

Mladší žáci M/Ž 8 - 11 let 2009, 2010, 2011, 2012 

Kadeti M/Ž 12 - 14 let 2006, 2007, 2008 

Junioři M/Ž 15 – 17 let  2003, 2004, 2005  

Do 30 let M/Ž 18 – 30 let 1990 - 2002 

Do 40 let M/Ž 31 – 40 let 1980 - 1989 

Do 50 let M/Ž 41 – 50 let 1970 - 1979 

Nad 50 let M/Ž 51 a více let 1969 a starší 



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  

Kategorie A a B -  jednotlivci mají vylosované následující poomsae: 

Tabulka nalosovaných poomsae pro jednotlivce kategorie A na turnaj STAY SAFE CUP 2020:  

Kategorie Poomsae – základní kolo – jedna 
sestava 

Poomsae – finálové kolo – dvě sestavy ve 
vylosovaném pořadí 

Trpaslíci Taegeuk 6 Jang Taegeuk 4, 5 Jang 

Mladší žáci Taegeuk 4 Jang Taegeuk 8, 7 Jang 

Kadeti Taegeuk 4 Jang Koryo, Taegeuk 6 Jang 

Junioři Taegeuk 5 Jang Taegeuk 8 Jang, Taebaek 

Do 30 let Shipjin Keumgang, Taegeuk 7 Jang 

Do 40 let Pyongwon Taegeuk 6 Jang, Taebaek 

Do 50 let Taegeuk 8 Jang Jitae, Pyongwon 

Nad 50 let Koryo Keumgang, Shipjin 

 
Tabulka nalosovaných poomsae pro jednotlivce kategorie B na turnaj STAY SAFE CUP 2020:  

Kategorie Poomsae – základní kolo – jedna 
sestava 

Poomsae – finálové kolo – dvě sestavy ve 
vylosovaném pořadí 

Trpaslíci Taegeuk 6 Jang Taegeuk 5, 4 Jang 

Mladší žáci Taegeuk 5 Jang Taegeuk 8, 7 Jang 

Kadeti Taegeuk 5 Jang Taegeuk 8, 4 Jang 

Junioři Taegeuk 4 Jang Taegeuk 6, 8 Jang 

Do 30 let Taegeuk 6 Jang Taegeuk 5, 7 Jang 

Do 40 let Taegeuk 6 Jang Taegeuk 7, 5 Jang 

Do 50 let Taegeuk 4 Jang Taegeuk 6, 7 Jang 



Nad 50 let Taegeuk 7 Jang Taegeuk 4, 6 Jang 

Výběr poomsae - jednotlivci kategorie C a D 

Kategorie C, D předvádějí 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). 
● Pokud jsou v jednom kole dvě poomsae, cvičí závodník dvě různé. Závodníci s 9. a 10. kupem 

mohou opakovat vždy stejnou poomsae.  
● V případě, že závodník s 6. a vyšším kupem cvičí více než dvě poomsae, musí vybírat minimálně 

ze tří různých poomsae. 

Jednotlivci kategorie C a D - poomsae 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 

Parametry videa 
Kvalita videa:  Full HD (rozlišení nejméně 1920x1080p) 

Metoda natáčení: Kamerou je možno hýbat pouze zleva 
doprava (rozsah 90 stupňů). Pohyb nahoru a dolů je zakázán, 
natáčejte se zvukem (kihap), zákaz přibližování (zoom)! Při 
nesplnění těchto podmínek bude video vyřazeno ze soutěže. 

Název videa ve formátu: 
KATEGORIE_POHLAVÍ_JMÉNO_KLUB_NÁZEVSESTAVY_KOLO 
Př. 
MLADSI_ZACI_B_Z_Irena_Lee_TAEHAN_7jang_zakladni_kolo 
MLADSI_ZACI_B_Z_Irena_Lee_TAEHAN_8jang_finale1 
MLADSI_ZACI_B_Z_Irena_Lee_TAEHAN_5jang_finale2 
 
POZOR!  
Při natáčení dvou finálových poomsae nahrajte každou sestavu na samostatné video a správně označte! 
 
V mimořádném případě! Těm, kteří nemají kanál YouTube, na který by nahráli video, poskytne na žádost 
organizátor přístup do vlastního YouTube kanálu!!  

Video musí být pořízeno v termínu od 6.10. do 21.10.2020! 



Další podmínky  
Každý závodník bude oblečen do toboku určenému ke cvičení taekwondo WT, bude mít správně uvázaný pásek (stejně 
dlouhé konce pásku) odpovídající technickému stupni a na videu bude cvičit bez bot a ponožek! 
 
Video je možno pořizovat v interiéru i exteriéru. Dbejte však, aby byla celá postava závodníka po celou dobu cvičení 
zřetelně viditelná. Není vhodné, aby byl zdroj světla za závodníkem. 

Registrační tabulka: 
Příklad vyplnění: 

REGISTRAČNÍ TABULKA NA TURNAJ „STAY SAFE“ CUP 2020: 
 NÁZEV 

KLUBU 
TAEHAN – klub korejských bojových umění, z.s. 

 KONTAKT Odpovědná osoba:  

Tereza Lee 
Telefon:  

608 76 75 56 
e-mail:  

dojang@taehantkd.com 

 Jméno a 
příjmení 

Rok  
narození 

Kup/dan kategorie Odkaz na video - 
základní kolo 

Odkaz na video – 
finálová sestava 1  

Okaz na video – 
finálová sestava 2 

1 Irena Lee 2010 2. kup Mladší 
žákyně B 

https://youtu.be/tfPP
o1DvYXc  

https://youtu.be/sCit4si1
KmQ  

https://youtu.be/KVQ
x7EQQzs0  

2        
3        

Bodovací systém 
Na turnaji bude použit elektronický bodovací systém.  

Odměňování závodníků 
Kategorie poomsae jednotlivci: 1. – 3. místo medaile  

Soutěž klubů: pouze zveřejnění pořadí klubů na 1.-3. místě 

Každý účastník: diplom 

Předání odměn bude provedeno do konce měsíce listopadu. 

Vyhlášení výsledků 
Proběhne nejpozději v neděli 25.10.2020 na Facebooku „taehan.turnaj“ a výsledky budou rozeslány na 
kontaktní e-maily zúčastněných klubů. 

Odpovědnost 
Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za účastníky turnaje. Každý účastník se účastní 
turnaje na jeho/její vlastní riziko. Registrace do turnaje se bere jako souhlas účastníka s těmito 
podmínkami. 



Politika záznamu videa a fotografií 
Registrací do turnaje souhlasíte s případným použitím záznamu videa nebo fotografie ostatními účastníky 
turnaje včetně diváků a členů tisku v průběhu i po skončení konání turnaje. 

HASH TAG a sociální sítě 
#StaySafe, #WeAreStrongerTogether, #TaekwondoConnectsPeople, #TaekwondoFamily 

Facebook: https://www.facebook.com/taehan.turnaj 

Instagram: http://www.instagram.com/fun_with_our_taekwondo/ 

YouTube: 
https://www.YouTube.com/channel/UCYHrKdCIJ5_k5t_Ea7l3C6A/featured?view_as=subscriber 

 

 


