KNIGHTS
NExtgeN
1. Organizace
Pořadatel
Organizátor
Kontaktní osoba
Kontaktní email

TEAM KNIGHTS, z.s.
Team Knights
Pavel Pospíšek tel.: +420 722 084 434,
Maroš Novák, tel.: +420 723 727 228
info@team-knights.cz

Místo a čas konání

22.10. - 23.10. 2016, Hala ZŠ Novoborská
Základní škola Novoborská 371
Novoborská 371/10, 190 00, Praha 9 - Střížkov

Online registrace
Deadline
Startovné

www.team-knights.cz od od 1. 10. 2016
pro registraci 15. 10. 2016
900,- Kč nebo 33,- EUR

2. Časový harmonogram turnaje:
Sobota, 22. 10. 2016
- Registrace účastníků, vážení
- Dopolední seminář (Taekwondo)
- Odpolední seminář Chanbara (dobrovolný)
- Večerní seminář (Taekwondo)
- Večerní program (Jump Park)

07:30 - 08:30
09:00 - 11:00
14:00 - 15:30
16:30 - 18:00
19:45 - 20:45

Neděle, 23. 10. 2016
- Coach Meeting
- Turnaj Taekwondo (každý s každým)
- Dobrovolný turnaj Chanbara
- Vyhlášení vítězů, předání cen a oficiální zakončení

08:00 - 08:30
09:00 - 13:00
13:30 - 15:00
15:00

3. Váhové kategorie Taekwondo:
Kadeti:
Ženy
Muži

ročník narození 2002, 2003, 2004
-33, -41, -47, -55, +55 kg
-37, -45, -53, -61, +61 kg

Žáci:
Ženy
Muži

ročník narození 2005, 2006
-29, -34, -39, - 45, +45 kg
-30, -35, -40, -45, +45 kg

Změna váhové kategorie v den turnaje je možná pod pokutou 400,- Kč. (15,- EUR)

email: info@team-knights.cz

GSM: +420 722 084 434

4. Systém zápasů Taekwondo:
Zápasy budou probíhat v kategoriích tabulkovým systémem “každý s každým”.
Organizátor si vyhrazuje právo v případě vysokého počtu závodníků v kategorii upravit
systém a čas jednotlivých kol tak, aby byl zajištěn plynulý chod turnaje a jeho včasné
skončení v rámci avizovaného časového harmonogramu.
Žákovské kategorie: 3x 1min; 30s přestávka
Kadetské kategorie 3x 1,5min; 30s přestávka
5. Pravidla zápasů Taekwondo:
Bojuje se dle pravidel schválených WTF. Skórovací systém DaeDo poskytne organizátor.
Senzory na nohy si zajišťují účastníci sami. Všechny týmy a jejich závodníci musí mít
platnou průkazku s platným datem zdravotní prohlídky. Protest může podat pouze
zaregistrovaný kouč pod částkou 1000,- Kč okamžitě po skončení daného zápasu. Částka
bude vrácena, pokud bude protest shledán oprávněným.
Pro kadetskou kategorii bude zajištěna možnost VIDEO REPLAY.
6. Ocenění a výhry:
Taekwondo:
Ocenění budou udílena jednotlivcům. Oceněna budou 1., 2. a 3. místa každé kategorie.
Speciální ocenění budou udělena nejlepším závodníkům turnaje.
Chanbara:
Ocenění budou udílena jednotlivcům. Oceněna budou 1., 2. a 3. místa každé kategorie.
Speciální ocenění bude uděleno v soutěži GRANDMASTER a pro vítězný tým v týmové
soutěži.
7. Ubytování:
Ubytování si zajišťuje každý z účastníků sám. Organizátor doporučuje mimopražským
závodníkům následující možnosti ubytování:
Ubytovna Svobodárna: http://www.bytostav.eu/
Hotel Imos:
http://www.hotel-imos.com/
Hostel Kolbenka:
http://www.kolbenka.com/
8. Vstupné:
Pro nezaregistrované závodníky, jejich trenéry a výpomoc je vstupné dobrovolné.
Veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného půjde nadačnímu fondu IMPULS na boj
proti roztroušené skleróze.

email: info@team-knights.cz

GSM: +420 722 084 434

9. Chanbara:
Turnaj v chanbaře bude probíhat odděleně pro ženy a muže ve třech věkových
kategoriích:
Žáci: ročníky narození do roku 2007
Junioři: ročníky narození 2002 - 2006
Senioři: ročníky narození 2001

(1-9 let)
(10-14 let)
(15+ let)

Turnaj proběhne pavoukovým systémem dle klasických pravidel I.S.C.A. na ploše
o rozloze 8x8 metrů čtverečních. Pro všechny účastníky jsou povinné kalhoty s dlouhými
nohavicemi (ideálně od doboku). Žákovské a juniorské kategorie bojují na 2 vítězné body,
finále 3 vítězné body, seniorské kategorie bojují na 1 vítězný bod a finále na 2 vítězné
body. Seniorské kategorie bojují ve čtyřech zvolených disciplínách.
Organizátor si vyhrazuje právo v případě vysokého počtu závodníků v kategorii upravit
systém vítězných bodů tak, aby byl zajištěn plynulý chod turnaje a jeho včasné skončení
v rámci avizovaného časového harmonogramu.
Kromě turnaje jednotlivců proběhne také GRANDMASTER finále, dále také seniorská
týmová soutěž, do které každý tým dodá po třech závodnících.
Zbraně:
Žáci:
Junioři:
Senioři:

kodachi, tate kodachi (krátký meč, krátký meč + štít)
kodachi, tate kodachi (krátký meč, krátký meč + štít)
kodachi, choken free, tate kodachi, choken tate, nito, choken morote
(krátký meč, dlouhý meč, krátký meč + štít, dlouhý meč + štít, kombinace
dlouhý + krátký meč, dlouhý meč obouruční)

Budeme se na Vás těšit!

email: info@team-knights.cz

GSM: +420 722 084 434

