Turnaj Národní ligy Taekwondo

XII. ScorpionsCup
Pořádáno SK Taekwondo Scorpions Olomouc
ve spolupráci s Českým svazem Taekwondo WTF

Taekwondo extraliga
Taekwondo extraliga mládeže
Národní taekwondo liga
Národní taekwondo liga mládeže

14. 5. 2016

Organizátor:
SK TAEKWONDO SCORPIONS OLOMOUC o.s.
Jižní 93
77900 Olomouc
tel.: +420 734 499 263
email: tkdscorpions@seznam.cz
web: www.taekwondo-scorpions.net

Kde:
Sportovní hala Univerzity Palackého, U Sportovní haly 38/2, 779 00 Olomouc – Lazce

Harmonogram:
Pátek

13. 5. 2016

20:00 – 23:00

registrace a vážení

Sobota

14. 5. 2016

7:00 – 8:00

registrace a vážení

9:30 – 13:00

oficiální zahájení a zápasy

13:00 – 14:00

přestávka

14:00 – 18:00

finálové zápasy

Poznámka:
Případné udělení ocenění proběhne vždy ihned po skončení daného zápasu.
Vyhlášení výsledků celých týmů proběhne na konci turnaje.

Podmínky:
Zúčastnit se mohou členové Národních federací a svazu, členové ETU a WTF.
Nutnou podmínkou je platná závodní licence či svazový průkaz se zaplacenou validační známkou.

Doporučené možnosti ubytování:
http://tourism.olomouc.eu/services/accommodation/cs

REGISTRACE ONLINE:

Členství:
Pouze členové národních federací, kteří jsou členy WTF a ETU. Každý člen se musí prokázat
příslušnou platnou licencí. Všichni musí mít platné potvrzení od lékaře, které není starší než
jeden rok a podepsané prohlášení o startu.

Kategorie:
class A: 4. kup a vyšší
class B: 9. - 5. kup

Trpaslíci
muži/ženy (2010, 2009)

-18, -21, -24, -27, -30, -33, +33 kg

Děti
muži/ženy (2008, 2007)

-21, -24, -27, -30, -33, -36, -40, +40 kg

Žáci
muži/ženy (2006, 2005)

-26, -30, -33, -36, -40, -45, -50, +50 kg

Kadeti
muži (2004, 2003, 2002)

-33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65 kg

ženy (2004, 2003, 2002)

-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg

Junioři
muži (2002, 2001, 2000, 1999)

-45, -48, -51, -55, -59, -63, -68, -73, -78, +78 kg

ženy (2002, 2001, 2000, 1999)

-29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59 kg

Senioři
muži (1998, 1997, ....)

-58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg

ženy (1998, 1997, ....)

-46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg

Závodníci ročníku 2002 startují buď v kategorii senioři nebo junioři.

Kopy na hlavu:
POVOLENO: žáci, kadeti, junioři, senioři
ZAKÁZÁNO: trpaslíci, děti

Zápasové plochy:
Celkem 4 zápasové plochy se systémem Daedo
Je nutné mít vlastní elektronické chrániče nártů Daedo.

Startovné:

450 Kč

Zápasy:

Pravidla podle aktuálního WTF a KO systému.

Trpaslíci

3 x 1 minutu

Děti

3 x 1 minutu

Žáci

3 x 1 minutu

Kadeti

3 x 1,5 minuty

Junioři

3 x 1,5 minuty

Senioři

3 x 1,5 minuty

Ocenění:
1. místo – trofej/soška
2. místo – medaile
3. místo – medaile
Poháry pro vítězné týmy 1 – 3. místo

Protest:
Protest se podává do 10 min. po ukončení zápasu na předepsaném formuláři ke stolečku zapisovatelů dané
závodní plochy. Protest může podat pouze oficiální kouč týmu. Poplatek za protest je 500,- Kč (při
oprávněném protestu bude vrácen).
Ručení:
Všichni se účastní na vlastní riziko! Organizátor v žádném případě nepřebírá odpovědnost za osobní nebo
věcné škody. Případné zdravotní pojištění nebo pojištění pro případ nehody při sportu si zajistí každý
účastník sám. Každý účastník závodů mladší 18 let odevzdá při registraci potvrzené prohlášení od rodičů
případně zákonného zástupce.

SCORPIONS CUP OLOMOUC 2016
12. ročník

Já (můj syn, dcera),

......................................................................................................................

Jsem si vědom rizika možného úrazu a jeho následků.

Prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý k plnokontaktnímu zápasu.
Jsem poučen o tom, že úrazové či jiné pojištění si hradím sám a organizátor se zříká veškeré
odpovědnosti v případě úrazu vzniklého při turnaji.
V případě nesnímatelných rovnátek zubů jsem si vědom možného vážného poškození chrupu.
V případě účastníka mladšího 18 let je nutný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce.

..........................................

............................................

Podpis zákonného zástupce

Podpis závodníka

(závodníci mladší 18 let)

(závodníci starší 18 let)

......................................

......................................

Potvrzení a podpis vedoucího klubu,

Datum

případně trenéra klubu

