
 
 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA TAEKWONDO 

 
Vás pozýva na 

 

2.kolo Ligy SATKD WTF 
v disciplíne Poomsae, ktoré sa uskutoční 

v sobotu 30. marca 2014 v Trenčíne. 
 
 

Podporte aj vy toto výnimočné športové podujatie 
a zapojte sa tak do boja s drogami. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



2.kolo Ligy SATKD WTF - poomse 
 
Organizátor:            SA TKD WTF 
 
Usporiadateľ:          Ilyo-taekwondo, Trenčín 
 
Miesto:                     Základná škola, Východná ul.9, 911 08 Trenčín 
  
 
Dátum:                     Sobota 29.3.2014 
 
Prihlasovanie:       http://www.tpss.nl  
                                 Online prihlasovanie bude aktívne od 3.3.2014. 
 

                          Deadline - streda 26. 3. 2014 do 24,00 hod. !!! 

 
Štartovné:                  Jednotlivci:   7,- Eur 
                                     Dvojice: 7,- Eur ( 3,5 Eur / osobu ) 
                                     Trojice: 9,- Eur ( 3,- Eur / osoba ) 
 
Časový harmonogram:      
 

8,00- 9,00 Registrácia  

9,00 – 9,30 Míting rozhodcov a trénerov 

10,00 – 16,00 Súťaž  

                                                                           
Kategórie pre poomsae:  
 
Súťaží sa v kategóriách jednotlivci, páry a trojice. 
 
Podľa tech. stupňa: 

I:   do 5. Kup-u 

II.  od 4. Kup-u do 1. Kup-u 

III. od 1.Danu vyššie 

 
Kategórie jednotlivci:  

Deti (chlapci/dievčatá) 2006 a mladší 

Žiaci (chlapci/dievčatá) 2003-2005 

Kadeti (chlapci/dievčatá) 2000-2002 

Juniori (chlapci/dievčatá) 1997-1999 

Seniori A (muži/ženy) 1984-1996 

Seniori B (muži/ženy) 1974-1983 

Seniori C (muži/ženy) 1964-1973 

 
Kategórie páry:  

Žiaci 2003 a mladší 

Kadeti 2000-2002 

Juniori 1997-1999 

Seniori  1996 a starší 

 

http://www.tpss.nl/


 
 
Kategórie trojice:  

Žiaci (chlapci/dievčatá) 2003 a mladší 

Kadeti (chlapci/dievčatá) 2000-2002 

Juniori (chlapci/dievčatá) 1997-1999 

Seniori (muži/ženy) 1996 a starší 

 
 
KRITÉRIÁ CVIČENIA POOMSAE DO REPRE TÍMU (jednotlivci, páry, synchro): 
 
Kategórie II (4.kup - 1.kup) 
 
1. kolo - všetci súťažiaci v danej kategórii by cvičili rovnakú poomsae, ktorá by bola vylosovaná pred 
začiatkom súťaže rozhodcami. Losovalo by sa z nasledovných : 5.(O Jang), 6.(Yuk Jang), 7.(Chil Jang), 8.(Pal 
Jang) 
2. a ďalšie kolá - súťažiaci si zvolí poomsae, ktorú zacvičí. Zvoliť si môže opäť z uvedenej skupiny okrem tej, 
ktorú cvičil v prvom kole + prvú majstrovskú - Koryo. Čiže: 5.(O Jang), 6.(Yuk Jang), 7.(Chil Jang), 8.(Pal Jang), 
Koryo. 
 
 Kategórie III ( 1. DAN a vyššie) 
 
1. kolo - všetci súťažiaci v danej kategórii by cvičili rovnakú poomsae, ktorá by bola vylosovaná pred 
začiatkom súťaže rozhodcami. Losovalo by sa z nasledovných : Pal jang(8), Koryo, Keumgang, Taebaek. 
2. a ďalšie kolá - súťažiaci si zvolí ľubovoľnú majstrovskú poomsae okrem tej, ktorú cvičil v prvom kole, 
z nasledovných: Koryo, Keumgang, Taebaek. Pyongwon, Shipjin. 
 Pre kategórie 'B' , do 5.kupu, 1.kolo na svoj tech. stupeň, ďalšie kolá 2 hore, prípadne 4 dole. 
 
Súťažné pravidlá: 
 

- Pravidlá SATKD a WTF 

- Pretekári musia byť členmi klubu a SATKD 

- Pretekári musia mať lekársku prehliadku potvrdenú v asociačnom preukaze nie staršiu ako 1 rok od 
dátumu preteku 

 
 
Postihy pre kluby: 
 

- nedodržanie termínu poslania prihlášky  2,- Eur /osobu (do 48 hod. po deadline), 

- zmeny v deň súťaže 4,- Eur /osobu (pred začatím súťaže), 

- zmeny (prípadne chyby v registrácii) po začatí súťaže - diskvalifikácia. 

 
Pretekár si zabezpečí samostatné poistenie. Organizátor neručí za vzniknuté škody na osobnom majetku 
účastníka preteku ako aj ujme na zdraví. Deti do 18 rokov musia mať písomný súhlas rodičov.  
 
 
 
 
 
 
 Poznámka:         Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu v organizácii súťaže. 


