SK COBRA DOJANG PRAGUE
a
ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO

COBRA
CUP
2018
10. 3. 2018
SPORTOVNÍ HALA SLAVIA PRAHA
Vladivostocká 1460, Praha 10

Partnery turnaje jsou:

POŘADATEL:

ORGANIZÁTOR:

Český svaz Taekwondo WTF
President: Ing. Bohuslav Hybrant
http://www.taekwondo-wtf.cz

SK COBRA DOJANG PRAGUE,
PO BOX 29, 143 01 Praha 412
tel.: +420 604232823,
info@taekwondo-wtf.cz
www.cobra-dojang.cz

DATUM:

sobota 10. 3. 2018

MÍSTO:

Sportovní hala SLAVIA PRAHA
Vladivostocká 1460/10, Praha, Czech Republic

KONTAKTNÍ OSOBA:

Bohuslav Hybrant, tel.: +420 604 23 28 23,
bhybrant@taekwondo-wtf.cz

REGISTRACE:

http://www.tpss.eu

DEADLINE:

středa, 7. 3. 2018, 23.59 hod.

STARTOVNÉ:

500 CZK NEBO 25 € za závodníka
Platba bude provedena pouze v hotovosti při registraci.

Turnaj je zařazený do EXTRALIGY a NÁRODNÍ LIGY KYORUGI
ČASOVÝ HARMONOGRAM: pátek 9. 3. 2018 - Sportovní hala SLAVIA PRAHA
19.00–21.30 registrace
sobota 10. 3. 2018 - Sportovní hala SLAVIA PRAHA
8.00 slučování kategorií
9.00–9.30 schůze rozhodčích
10.00 začátek zápasů

CENY PRO ZÁVODNÍKY:

1. místo – medaile a pohár
2. místo a 2x 3. místo – medaile
1., 2. a 3. místo v bodování TÝMŮ – pohár

KATEGORIE
ZÁVODNÍCI: Muži a ženy, LK1 (4. kup – 3. dan), LK2 (10. Kup – 5. kup)
Váhové kategorie: Dle soutěžních pravidel WTF a Taekwondo Extraligy ČR
SENIORS (SENIOŘI):

(2001 a starší)
MUŽI
-54,-58,-63,-68,-74,-80,-87,+87 kg
ŽENY
-46,-49,-53,-57,-62,-67,-73,+73kg

JUNIORS (JUNIOŘI):

(2001, 2002, 2002, 2003, 2004)
MUŽI
-45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78 kg
ŽENY
-42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68 kg

CADETS (KADETI):

(2004, 2005, 2006)
MUŽI
-33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65,+65 kg
ŽENY
-29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59 kg

PUPILS (ŽÁCI):

(2007, 2008)
M/Ž
-26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50 kg

CHILDREN (DĚTI):

(2009, 2010)
M/Ž
-21,-24,-27,-30,-33,-36,-40,+40 kg

DWARF (TRPASLÍCI):

(2011, 20012)
M/Ž
-16,-18,-21,-24,-27,-30,-33,+33 kg

ÚTOK NA HLAVU:

POVOLEN: Pro všechny kategorie seniorů, juniorů, kadetů, žáků
ZAKÁZÁNO: Kategorie children (Děti) a dwarf (Trpaslíci)

Ročníky 2001 a 2004 mohou startovat pouze v 1 věkové kategorii.
Všechny kategorie - elektronické vesty Daedo. Každý závodník bude mít vlastní elektronické
návleky na nohy.

POŽADAVKY PRO ÚČASTI KYORUGI
Tento turnaj je otevřen pouze pro členy, kluby nebo národní týmy s platnou registrací WTF. Platné
členství musí být prokázáno při registraci. Všichni účastníci musí mít při registraci platné lékařské
potvrzení ne starší než jeden rok. Prohlášení o zdravotní způsobilosti je povinné pro každého
závodníka. Bez podepsaného prohlášení nebude závodník připuštěn k registraci.
ODPOVĚDNOST:
Pořadatel ani organizátor nepřebírají žádnou odpovědnost za účastníky turnaje. Každý účastník se
účastní turnaje na jeho/její vlastní riziko. Cizí státní příslušníci prohlašují, že přijaly vhodná opatření k pokrytí všech nákladů v případě nezbytného léčení z důvodu možného zranění při turnaji.
Registrací na on-line portál SK COBRA DOJANG PRAGUE se bere jako souhlas s těmito podmínkami.
CHRÁNIČE:
Všechny chrániče (vesta, helma, chrániče předloktí a chrániče holení, suspensor, chrániče zubů,
rukavice), musí být schválené WTF a soutěžící je povinen mít vlastní mimo elektronické vesty
v případě, že kategorie je vyhlašována za použití elektronických vest. Suspenzor musí být umístěn
pod kalhotami. Všichni účastníci musí používat pás odpovídající jejich technickému stupni (KUP/
DAN). Pro závodníky technického stupně KUP je povinný dobok s bílým lemem pro technické stupně DAN/POOM s lemem černým. Na doboku je povoleno označení klubové příslušnosti a jméno.
Je zakázáno umístit na dobok označení státní příslušnosti, které by mohlo zavádějícím způsobem
informovat o státní příslušnosti nebo o zařazení do národního týmu.

PROTEST
K podání protestu je oprávněna pouze osoba starší 18. let (kauč), které byla přítomna při inkriminovaném zápase na ploše a to nejpozději do 10. minut po ukončení zápasu. Poplatek za protest
činí 500 Kč nebo 25, - €, která musí být zaplacen ihned s podáním protest.

MÍSTO KONÁNÍ
Sportovní hala SLAVIA PRAHA
Vladivostocká 1460/10, Praha 10
https://maps.google.com/maps/ms?msid=213432524735295589823.0004d91110db71306a176&msa=0&ll=50.069818,14.479927&spn=0.005006,0.00825

UBYTOVÁNÍ
Rezidence Topolová

www.rezidencetopolova.cz

Alia Hostel

alia-hostel.hotel.cz

Hotel Slavia

www.slaviahotel.com

Já ( můj syn, dcera ) , _______________________________________
R.Č. _______________________________ 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.

......................................
Datum

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

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

Podpis rodiče
U závodníka mladšího 18. let

Podpis závodníka
U závodníka staršího 18. let

