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1. Smysl
Účelem těchto soutěžních pravidel je poskytnout standardizovaná pravidla pro soutěže na
všech úrovních, které jsou podporovány anebo organizovány WTF, kontinentálními uniemi
anebo členskými národními asociacemi. Soutěžní pravidla mají za cíl zajistit, že všechny
záležitosti týkající se soutěží budou prováděny spravedlivě a řádným způsobem.

(Interpretace)
Cílem článku 1 je zajistit celosvětovou standardizaci všech taekwondo soutěžích. Jakákoliv
soutěž, která nebude dodržovat základní principy těchto pravidel, nemůže být uznána jako
taekwondo soutěž.
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2. Použití
1. Tyto soutěžní pravidla se používají na všech soutěžích podporovaných anebo
organizovaných WTF, každou kontinentální unií a členskou národní asociací. Kterákoliv
členská národní asociace, která si přeje pozměnit některou z částí soutěžních pravidel, musí
nejdřív získat souhlas WTF. V případě, že kontinentální unie nebo členská národní asociace
změní tyto soutěžní pravidla bez předchozího souhlasu WTF, tak WTF má právo na zamítnutí
nebo zrušení daného mezinárodního turnaje. Navíc WTF může uložit další disciplinární
opatření vůči příslušné kontinentální unii nebo členské národní asociaci.
2. Všechny soutěže podporované, organizované nebo uznávané WTF dodržují WTF
stanovy, předpisy pro řešení sporů a disciplinární opatření a všechny další související pravidla
a předpisy.
3. Všechny soutěže podporované, organizované nebo uznávané WTF se řídí WTF
lékařským kodexem a WTF antidopingovými pravidly.

(Vysvětlení#1)
Nejprve získat souhlas: Každá organizace, která si přeje provést změnu v kterékoli části
stávajících pravidel, musí předložit WTF obsah požadovaných změn spolu s uvedením
důvodů pro požadované změny. Pro používání těchto změn, musí být přijaty WTF alespoň
jeden měsíc před plánovanou soutěží. Na šampionátech organizovaných WTF, může WTF
použít upravená soutěžní pravidla na základě rozhodnutí technického delegáta se souhlasem
presidenta WTF.
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3. Soutěžní prostor
1. Zápasová plocha má rovný povrch bez jakýchkoliv překážejících výčnělků a je
pokryta elastickým neklouzavým materiálem. Zápasová plocha může být také umístěna na
plošině ve výšce 0,6 - 1 metru pokud je to potřebné. Kvůli bezpečnosti závodníků se vnější
část soutěžní plochy za hraniční čárou svažuje pod úhlem menším jak 30 stupňů. Soutěžní
plocha může mít dva následující tvary.
1.1. Čtvercový tvar
Soutěžní prostor se skládá ze zápasové a bezpečnostní plochy. Čtvercový tvar zápasové
plochy má 8 x 8 metrů. Okolo zápasové plochy musí být bezpečnostní zóny přibližně stejné
vzdálenosti na všech stranách. Velikost soutěžního prostoru (zápasová a bezpečnostní plocha)
nesmí být menší než 10 x 10 metrů a ne větší než 12 x 12 metrů. Pokud je soutěžní plocha na
plošině, tak může být bezpečnostní zóna zvýšena, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků.
Zápasová a bezpečnostní plocha musí mít různé barvy, jak je uvedeno v příslušné technické
příručce.
1.1. Osmiúhelníkový tvar
Soutěžní prostor se skládá ze zápasové a bezpečnostní plochy. Velikost soutěžního prostoru
(zápasová a bezpečnostní plocha) nesmí být menší než 10 x 10 metrů a ne větší než 12 x 12
metrů. Ve středu soutěžní prostoru je osmiúhelníkový tvar zápasové plochy. Zápasová plocha
má přibližně 8 metrů v průměru a každá strana osmiúhelníku má délku cca 3,3 metrů. Mezi
vnější čárou soutěžního prostoru a hraniční čárou zápasové plochy je bezpečnostní plocha.
Zápasová a bezpečnostní plocha musí mít různé barvy, jak je uvedeno v příslušné technické
příručce.
2. Označení pozic
2.1. Vnější čára zápasové plochy se nazývá hraniční čára a vnější čára soutěžního
prostoru se nazývá vnější čára.
2.2. Přední vnější čára přiléhající k zapisovacímu stolečku se nazývá vnější čára # 1 a
ve směru hodinových ručiček od vnější čáry # 1 se ostatní čáry nazývají vnější čára # 2, # 3 a
#4. Hraniční čára přiléhající k vnější čáře # 1 se nazývá hraniční čára # 1 a ve směru
hodinových ručiček od hraniční čáry # 1 se ostatní čáry nazývají hraniční čára# 2, # 3 a # 4.
V případě osmiúhelníkové zápasové plochy se hraniční čára přiléhající k vnější čáře # 1
nazývá hraniční čára # 1 a ve směru hodinových ručiček od hraniční čáry # 1 se ostatní čáry
nazývají hraniční čára# 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 a # 8.
2.3. Pozice středového rozhodčího a závodníka na začátku a konci zápasu: Pozice
závodníků je ve dvou protilehlých bodech ve vzdálenosti 1 metr od středového bodu zápasové
plochy rovnoběžně s vnější čárou # 1. Středový rozhodčí je v místě 1,5 metru od středového
bodu zápasové plochy směrem k vnější čáře # 3.
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2.4. Pozice bodovacích rozhodčích: První rozhodčí je 0,5 metru od rohu hraniční čáry
# 1 a # 2. Druhý rozhodčí je 0,5 metrů od středu hraniční čáry #3. Třetí rozhodčí je 0,5 metru
od rohu hraniční čáry #1 a #4. V případě dvou rozhodčích je první rozhodčí 0,5 metru od
středu hraniční čáry # 3 a druhý rozhodčí je 0,5 metru od středu hraniční čáry # 1. Pozice
rozhodčích může být upravena tak, aby se usnadnila práce médiím, vysílání anebo sportovní
prezentaci.
2.5. Pozice zapisovacího stolečku a video-replay: Zapisovací stoleček a video-replay
jsou umístěny 2 metry za vnější čárou # 1. Pozice zapisovacího stolečku může být upravena
tak, aby se přizpůsobila prostředí konání a požadavkům rozhlasového a televizního vysílání
anebo sportovní prezentaci.
2.6. Pozice trenérů: Pozice trenérů je jeden nebo více metrů od středu boční vnější
čáry na straně každého závodníka. Pozice trenérů může být upravena tak, aby se přizpůsobila
prostředí konání a požadavkům rozhlasového a televizního vysílání anebo sportovní
prezentaci.
2.7. Pozice kontrolního stolku: Kontrolní stolek je umístěn v blízkosti vstupu do
soutěžního prostoru a probíhá zde kontrola ochranného vybavení soutěžících.

(Vysvětlení # 1)
Elastický materiál: míra pružnosti a klouzavosti tatami musí být schválena WTF před soutěží.
(Vysvětlení # 2)
Barva: Barevné schéma tatami musí zabránit odrazům a aby nedocházelo k únavě zraku
soutěžících nebo diváků. Barevné schéma musí být také vhodně přizpůsobeno závodníkovu
vybavení, doboku a povrchu zápasové plochy.
(Vysvětlení # 3)
Kontrolní stolek: U kontrolního stolku inspektor kontroluje, zda jsou všechny věci, které má
závodník na sobě schváleny WTF a řádně nasazeny. V případě, že se zjistí, že jsou nevhodné,
tak je soutěžící požádán, aby změnil ochranné vybavení.
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4. Závodník
1. Požadavek na závodníka
1.1. Držitel národnosti (státní příslušnosti) účastnícího se týmu.
1.2. Doporučení Národní asociací taekwonda.
1.3. Držitel taekwondo Dan/ Poom certifikátu vydaného Kukiwonem nebo WTF.
1.4. Držitel WTF Global Athlete licence (GAL)
1.5. Nejméně 17 let v roce konání dané soutěže (15 - 17 let pro juniorské šampionáty a
12-14 let pro kadetské šampionáty). Věk pro Olympijské hry mládeže může být odlišný v
závislosti na rozhodnutí IOC.

(Interpretace)
Věkový limit je založen na roku narození, ne na přesném datu. Například, když bude
pořádáno juniorské mistrovství 11. června 2013, tak závodníci narozeni mezi 1. lednem 1996
a 31. prosincem1998 mohou na tomto turnaji startovat.

2. Soutěžní uniforma a vybavení závodníka
2.1. Na soutěžích zařazených do WTF kalendáře musí být soutěžní uniforma a
všechno závodníkovo vybavení schváleno WTF (nevztahuje se na tatami, bodovací systém
(PSS) a video replay (IVR) a ochranné vybavení).
2.2. Závodník má před vstupem na soutěžní plochu nasazenu WTF schválenou
uniformu, chránič trupu (vesta), suspensor, chrániče předloktí, chrániče holení, rukavice,
chrániče nártů se senzorem (v případě použití PSS) a chránič zubů. Helma je při vstupu na
soutěžní pluchu pevně zasunuta pod levou paží. Helmu si závodní nasadí na hlavu až po
pokynu rozhodčího před zahájením zápasu.
2.3. Suspensor a chrániče holení a předloktí se nosí pod dobokem. Závodník si přinese
své vlastní WTF schválené vybavení, stejně tak jako rukavice a chránič zubů. Není dovoleno
nosit na hlavě jiný předmět než je helma. Náboženské předměty můžou být nošeny buď pod
helmou nebo pod dobokem, ale nesmí zranit nebo bránit protivníkovi v boji.
2.4. Přesný popis doboku, chráničů a dalšího vybavení musí být uveden samostatně.
2.5. Odpovědnost organizačního výboru za soutěžní vybavení:
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2.5.1. Organizační výbor WTF podporující mistrovství je odpovědný za
přípravu WTF uznávaného vybavení pro použití na šampionát, za všechny materiály, zařízení
a související techniky pro instalaci a provoz a to na vlastní náklady.
-

-

PSS a PSS související předměty a zařízení – o výběru PSS firmy rozhoduje WTF
tatami
helmy
další ochranné vybavení jako i náhradní (chrániče nártů se senzorem, rukavice,
chrániče zubů, chrániče předloktí a holení, suspenzory a doboky)
systém video-replay a jeho příslušenství bez omezení na počet kamer (minimálně 3
kamery na tatami a na semifinále a finále minimálně 4 kamery, včetně jedné nad
hlavou). Pokud je k dispozici TV vysílání, musí být zdroj tohoto vysílání k dispozici
pro video-replay pro účel přezkoumání.
velký displej (pro zobrazení průběhu soutěže)
divácké tabule (pro zobrazení záznamu video-replay, minimum 12)
světelná tabule na ploše (pro zobrazení aktuálního skóre, minimálně 4 na plochu)
další soutěžní vybavení, které není stanoveno v tomto článku a existuje, musí být
popsáno v technické příručce WTF.

2.5.2. Organizační výbor WTF podporující mistrovství je na vlastní náklady
odpovědný za přípravu vybavení, materiálů, atd. v tréninkovém prostoru.
-

PSS a PSS související předměty a vybavení
tatami
věci na první pomoc
kyblík s ledem

2.5.3. Je odpovědností organizačního výboru získat souhlas od WTF o počtu
zařízení, které má být připraveno.
3. Anti-dopingové testy
3.1. Při akcích podporovaných nebo uznaných WTF, je používání nebo podávání léků
(drog) či chemických látek, popsaných ve WTF Anti-dopingových pravidlech zakázáno. Na
Olympijských hrách a dalších multi-sportovních hrách je pro závodníky použit Antidopingový kodex Světová Antidopingové Asociace.
3.2 WTF může provést jakékoli lékařské testování, považované za nutné ke zjištění,
jestli se závodník nedopustil porušení tohoto pravidla. Každý vítěz, který se odmítne podrobit
testování nebo komu bylo dokázáno, že se takového porušení dopustil, bude vyňat
z konečného pořadí. Umístění se přesune na dalšího závodníka v pořadí z výsledkové listiny.
3.3. Organizační výbor je zodpovědný za všechna opatření k uskutečnění lékařského
testování.
3.4. Detaily WTF Anti-doping pravidel budou ustanoveny jako součást předpisů.
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(Vysvětlení # 1)
Držitel národnosti (státní příslušnosti) účastnícího se týmu.
Když je závodník zástupcem národního týmu, jeho národnost se rozhoduje podle občanství
země, kterou má před podáním žádosti o účasti. Ověřování občanství se provádí kontrolou
pasu.
Závodník, který je státním příslušníkem dvou nebo více zemí současně může reprezentovat
jednu z nich, pokud si může zvolit. Avšak poté, co reprezentoval jednu zemi na olympijských
hrách, na kvalifikačních turnajích pro olympijské hry, na kontinentálních nebo regionálních
hrách či světových či regionálních mistrovstvích organizovaných nebo uznaných WTF,
nemůže reprezentovat jinou zemi, pokud od jeho posledního startu za bývalou zemi uplynulo
méně než tři roky. Toto období může být sníženo nebo dokonce zrušeno se souhlasem NOCs
(National Olympic Committees) a WTF. WTF může kdykoliv přijmout disciplinární opatření
proti sportovci a jeho členské národní asociaci pro porušení tohoto článku, nevztahuje se na
odebrání úspěchů. Pro sportovce mladší jak 16 let, se tento článek neuplatňuje, pokud nedojde
k odvolání některé ze dvou zemí. V případě sporu učiní WTF konečné rozhodnutí. Po
rozhodnutí není možné další odvolání.
(Vysvětlení # 2)
Jedno doporučení WTF pro Národní Taekwondo asociace: Každá národní federace je
zodpovědná za kontrolu těhotenství a zajištění, aby všichni členové týmu měli lékařskou
prohlídku, která ukazuje, že jsou zdravotně způsobilí k účasti. Také každá národní federace
přebírá plnou odpovědnost za nehody a zdravotní pojištění, stejně jako občanskoprávní
zodpovědnost za své závodníky a úředníky během WTF podporovaných mistrovství.
(Vysvětlení # 3)
Chrániče zubů: Barva chrániče zubů je omezena na bílou nebo průhlednou. Nicméně o
povinnost používat chránič zubů může být závodník osvobozen na základě diagnózy lékaře s
uvedením, že použití chrániče zubů může poškodit závodníka.
(Vysvětlení # 4)
Helma: Není dovoleno používat jinou barvu helmy než červená a modrá.
(Vysvětlení # 5)
Video-replay systém: Je povinností organizačního výboru zajistit vysílací kanál pro videoreplay pro zápasy požadované WTF.
(Vysvětlení # 6)
Tejpování: Tejpování nohou a rukou se bude přísně kontrolovat u kontrolního stolku.
Inspektor může požádat při nadměrném tejpování o schválení lékařskou komisi
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5. Váhové kategorie
1. Váhové kategorie jsou rozděleny na mužské a ženské a zařazení je následující.

2. Váhové kategorie olympijských her jsou rozděleny takto.

3. Váhové kategorie pro mistrovství světa juniorů jsou rozděleny takto.

4. Váhové kategorie pro olympijské hry mládeže jsou rozděleny takto.
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5. Váhové kategorie pro mistrovství světa kadetů jsou rozděleny takto.

(Vysvětlení # 1)
Nepřesahující:
Váhový limit je definován na jedno desetinné místo od uvedeného limitu. Např. nepřesahující
50 kg je stanoveno jako váha až do 50,0 kg a při 50,1 kg je to nad limit a vede k
diskvalifikaci.
(Vysvětlení # 2)
Nad:
Více než 50 kg, při čtení váhy se na váze vyskytuje 50,1 kg a 50,0 kg se považuje za
nedostatečné a vede k diskvalifikaci.
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6. Klasifikace a metody soutěže
1. Soutěže se dělí následovně:
1.1. Soutěž jednotlivců: Probíhá mezi závodníky ve stejné váhové kategorii. Pokud je
to nutné, mohou se slučovat sousedící váhové kategorie, aby se vytvořila samostatná
klasifikace. Žádnému závodníkovi není dovoleno účastnit se na jedné soutěži ve více než
jedné váhové kategorii.
1.2. Soutěž týmů: Metoda a váhové kategorie v týmové soutěži jsou stanoveny v
jednacím řádu pro WTF Světový pohár Taekwondo Mistrovství týmu.
2. Systémy soutěže jsou rozděleny následovně:
2.1. Eliminační systém
2.2. Každý s každým
3. Na olympijských hrách se při soutěž jednotlivců používá eliminační systémem mezi
závodníky a opravnými boji.
4. Všechny soutěže mezinárodní úrovně uznané WTF, musí být za účasti alespoň čtyř
zemí s ne méně, než čtyřmi soutěžícími v každé váhové kategorii. Jakákoliv váhová kategorie
s méně než čtyřmi závodníky nemůže být uznána v oficiálních výsledcích.
5. WTF Taekwondo World Grand Prix série se bude konat na základě nejnovějšího
Stálého řádu WTF Taekwondo World Grand Prix Series.

(Interpretace)
1. Turnajový systém je založen na individuální bázi. Nicméně týmové pořadí může být také
stanoveno součtem jednotlivých pořadí závodníků.
* Bodový systém
Týmové pořadí rozhoduje celkový počet bodů na základě těchto bodů:
- základní jeden (1) bod za každého soutěžícího, který vstoupil na soutěžní plochu po
absolvování oficiálního vážení
- jeden (1) bod za každou výhru
- dalších sedm (7) bodů za zlatou medaili
- další tři (3) body za stříbrnou medaili
- další jeden (1) bod za bronzovou medaili
14

V případě, že dva nebo více týmů mají stejný počet bodů, pak o pořadí rozhoduje:
1) množství zlatých, stříbrných a bronzových medailí
2) počet zúčastněných závodníků
3) vyšší počet bodů v těžší váhové kategorii.
(Vysvětlení # 1)
Sloučení hmotnostních kategorií:
Metoda sloučení se řídí olympijskými váhovými kategoriemi.
(Interpretace)
WTF Světový pohár mistrovství týmů se bude konat na základě nejnovějšího Stálého řádu
Světového poháru Mistrovství týmu.
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7. Doba trvání zápasu
1. Zápas trvá tři kola po dvou minutách s jednominutovou dobou oddechu mezi koly.
V případě nerozhodného skóre po ukončení 3. kola se uskuteční po jednominutové pauze 4.
kolo o zlatý bod (kdo dá první bod, vyhrál) v době trvání dvě minuty.
2. Doba trvání zápasu může být upravena na 1 minuta x 3 kola, 1 minuta a 30 vteřin x
3 kola nebo 2 x 2 minuty, záleží na rozhodnutí technického delegáta na daném turnaji.
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8. Losování
1. Datum losování bude stanoven v propozicích mistrovství. Po ukončení data
registrace OC oznámí seznam registrovaných závodníků v každé váhové kategorii na
oficiálních stránkách OC nebo WTF. Zúčastněné týmy jsou odpovědné za správnost záznamů
před losováním.
2. Losování se může provádět náhodným počítačově řízeným losováním nebo
náhodným ručním losováním. Způsob a pořadí určí technický delegát.
3. Určitý počet soutěžících se nasadí na základě žebříčku WTF. Počet nasazených
závodníků musí být stanoven v jednacím řádu mistrovství nebo v propozicích mistrovství. V
CU mistrovství a WTF G2 akcích musí být nasazeno minimálně 8 soutěžících.
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9. Vážení závodníků
1. Vážení závodníků na soutěž musí být ukončeno jeden den před danou soutěží.
2. V průběhu vážení mají muži na sobě spodky a ženy spodky a podprsenku. Nicméně,
vážení se může provádět bez oděvu v případě, že si to tak závodník přeje.
3. Vážení se dělá jednou, nicméně se v časovém limitu povoluje jedno vážení navíc
pro závodníka, který se nekvalifikoval poprvé.
4. Proto, aby závodníci nebyli diskvalifikování v průběhu oficiálního vážení, budou
zajištěny váhy, stejné jako oficiální, pro vlastní kontrolu váhy v místě ubytování závodníků
nebo ve sportovní hale.

(Vysvětlení # 1)
-

Závodník v den soutěže:

Závodník je uveden ve startovní listině, dle které budou soutěžit v určitý den.
-

Předchozí den příslušné soutěže:

Dobu vážení rozhodne organizační výbor a účastníci by o něm měli být informováni při
setkání týmu. Doba vážení bude maximálně 2 hodiny.
(Vysvětlení#2)
Vážení musí probíhat odděleně, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Pohlaví kontrolujících
osob by mělo být stejné jako soutěžících.
(Vysvětlení # 3)
Diskvalifikace během oficiálního vážení:
Když je závodník diskvalifikován na oficiálním vážení nesmí mu být udělen bod za účast.
(Vysvětlení # 4)
Totožné váhy
Stupnice musí být stejného typu a kalibrace, jako ta oficiální stupnice a tato skutečnost musí
být ověřena před soutěží ze strany organizačního výboru.
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10. Postup zápasu
1. Výzva pro závodníky: Jméno závodníka bude vyvoláno třikrát, počínaje třiceti
minutami před plánovaným začátkem zápasu. Pokud se soutěžící nedostaví ke stolu po třetí
výzvě, je soutěžící diskvalifikován a tato diskvalifikace musí být oznámena.
2. Fyzická kontrola, kontrola oblečení a vybavení: Po zavolání závodníci podstupují
fyzickou kontrolu, kontrolu oblečení a vybavení u označeného kontrolního stolku inspektorem
určeným WTF. Závodník nesmí projevovat žádné známky odporu a též nesmí mít na sobě
žádné materiály, které mohou druhému závodníkovi způsobit zranění.
3. Vstup do soutěžního prostoru: Po kontrole závodník vstupuje do prostoru
vyhrazeného pro trenéra s jedním trenérem a jedním týmovým doktorem nebo
fyzioterapeutem
4. Postup před začátkem a po ukončení zápasu
4.1. Před začátkem zápasu, středový rozhodčí vydá povel „Chung, Hong“. Oba
závodníci vstoupí na soutěžní plochu s helmou pěvně zasunutou pod levou rukou. Pokud
některý ze soutěžících není přítomen nebo je přítomen, aniž by byl plně oblečen, včetně všech
ochranných pomůcek, doboku, atd., v zóně pro trenéra v době, kdy rozhodčí volá „Chung,
Hong“, pak bude dotyčný závodník považován za staženého ze soutěže a rozhodčí prohlásí
soupeře za vítěze.
4.2. Závodníci stojí tvářemi k sobě a na povel rozhodčího „Charyot“ (pozor)
a„Kyeonge“ (poklona) se pozdraví (úklon v postoji). Úklon se dělá z přirozeného postoje
„Charyotsogi“ ohnutím se v pase dopředu do úhlu víc než 30 stupňů s hlavou skloněnou v
úhlu víc než 45 stupňů. Po pokloně si závodníci nasadí svoji helmu.
4.3. Rozhodčí zahájí zápas povelem „Joombi“ (připravit) a „Shi-jak“ (start)
4.4. Zápas v každém kole začíná povelem rozhodčího „Shi-jak“ (start)
4.5. Zápas v každém kole končí povelem rozhodčího „Kuman“ (stop). I když
rozhodčí nezavelí „Kuman“, zápas se považuje za ukončený, když uplyne předepsaný čas.
4.6. Rozhodčí může zastavit zápas povelem „Kal-yeo“ (od sebe) a znovu
spustit zápas povelem „Kye-sok“ (pokračovat). Obsluha časomíry na povel „Kal-yeo“
okamžitě zastaví čas a na povel „Kye-sok“ čas okamžitě spustí.
4.7. Rozhodčí vyhlašuje vítěze zvednutím své vlastní ruky na straně vítěze.
Soutěžící si vymění poklonu mezi sebou a následně rozhodčí vyhlásí vítěze.
4.8. Odchod závodníků
5. Postup při soutěži týmů
5.1. Oba týmy se postaví tváří v tvář proti sobě v řadě směrem k první hraniční
čáře od značky pro závodníky.
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5.2. Postup před začátkem a po ukončení soutěže se provádí stejně jako v bodu
4 tohoto článku.
5.3. Oba týmy musí opustit zápasovou plochu a stát v místě určeném pro
každého soutěžícího.
5.4. Oba celky se seřadí na zápasové ploše bezprostředně po skončení
posledního zápasu tváří v tvář proti sobě.
5.5 Rozhodčí vyhlašuje vítěze zvednutím své vlastní ruky na straně vítězného
týmu.

(Vysvětlení # 1)
Týmový lékař nebo fyzioterapeut:
V době registrace týmu, musí být připojena kopie s příslušnými licencemi pro týmové lékaře
nebo fyzioterapeuta, psaná v angličtině. Po ověření se vydají speciální akreditační karty pro
týmové lékaře a fyzioterapeuty. Pouze těm, kteří získali akreditaci, je umožněno pokračovat
do oblasti soutěžního prostoru s trenérem.
(Směrnice)
V případě použití PSS, rozhodčí zkontroluje, zda systém a snímací ponožky PSS, které mají
oba závodníci na sobě, pracují správně. Tento proces může být odstraněn, aby se ušetřil čas na
urychlení závodů.
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11. Povolené techniky a pásma
1. Povolené techniky
1.1. Techniky pěsti: Přímá úderová technika s použitím kloubů pevně sevřené pěsti.
(Pojem „technika pěsti“ znamená silný úder pěstí do povolené části soupeřova trupu s
použitím kloubů přední části pevně sevřené pěsti. Ruka by měla být propnutá.)
1.2. Techniky nohou: Provedení techniky kopu s použitím jakékoliv části nohy pod
hlezenním kloubem
2. Povolená pásma
2.1. Trup: Jsou povoleny útoky technikou ruky nebo nohy na oblasti zakryté
chráničem trupu (vestou). Avšak takové útoky se nesmí vést na oblast páteře.
2.2. Hlava: se rozumí oblast nad klíční kostí. Zde je povolen pouze útoky technikami
nohou.
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12. Platné body
1. Bodované oblasti
1.1. Trup: Modře nebo červeně zbarvená oblast chrániče trupu
1.2. Hlava: Celá hlava od spodní linie helmy
2. Kritéria pro platné body
2.1. Bod (y) se udělují, když jsou povolené techniky provedeny na bodovanou oblast
trupu s odpovídající úrovní dopadu (odpovídající silou).
2.2. Bod (y) se udělují, když jsou povolené techniky provedeny do bodované oblasti
hlavy.
2.3. Je-li používán (PSS) elektronický bodovací systém, tak se automaticky
vyhodnocuje platnost bodů s odpovídající úrovní dopadu (odpovídající síla – hit level). Z toho
vyplívá, že není možné požadovat IVR (video-replay) pro posouzení platnosti těchto bodů.
2.4. Technický výbor WTF stanoví požadovanou úroveň dopadu a citlivosti PSS s
použitím různých stupnic při zohlednění váhové kategorii, pohlaví a věkových skupin. Za
určitých okolností, které jsou považovány za nezbytné, může technický delegát kalibrovat
platnou úroveň dopadu.
3. Platné body se dělí následovně:
3.1. Jeden (1) bod za platný útok na chránič trupu – vestu.
3.2. Tři (3) body za platný otočkový kop na chránič trupu – vestu.
3.3. Tři (3) body za platný kop na hlavu.
3.4. Čtyři (4) body za platný otočkový kop na hlavu.
3.5. Jeden (1) bod bude udělen soupeři za každé dvě „Kyong-go“(napomenutí) nebo
každý „Gam-jeom“(trestný bod).
4. Skóre zápasu je součtem bodů tří zápasových kol.
5. Zrušení platnosti bodů: Když závodník provede bodovaný útok, přičemž dojde k
zakázanému jednání:
5.1. Pokud bylo zakázané jednání nástrojem nebo pomohlo k získání bodů tak
závodník bude potrestán a získané body budou anulovány.
5.2. Pokud však zakázané jednání nebylo nástrojem nebo nepomohlo k získání bodů,
tak rozhodčí závodníka potrestá, ale body zůstanou.
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13. Skórování a publikace
1. Skórování platných bodů určuje zejména elektronický bodovací systém PSS
(Protector and Scoring System). Body za úder nebo dodatečné body za otočkové kopy
přidělují bodovací rozhodčí pomocí manuálního bodovacího zařízení (které je součástí PSS).
Pokud se PSS (Protector and Scoring System) nepoužívá, veškeré bodování zajišťují bodovací
rozhodčí pomocí manuálního bodovacího zařízení.
2. V případě, že chránič hlavy (helma) není zapojena do PSS tak kopy na hlavu
přidělují bodovací rozhodčí pomocí manuálního bodovacího zařízení.
3. Dodatečný bod přidělený za otočkový kop bude anulován v případě, že otočkový
kop nebyl zaznamenán jako platný bod PSS.
4. V případě tří (3) bodovacích rozhodčích, je nutná shoda minimálně dvou, pro
uznání bodů.
5. V případě dvou (2) bodovacích rozhodčích, je nutná shoda obou pro uznání bodů.
6. Pokud je závodník sražen kopem do hlavy tak, že ho středový rozhodčí začne
počítat, ale kop nebyl zaznamenán PSS nebo bodovacími rozhodčími, středový rozhodčí může
požádat o IVR (video-replay), aby se rozhodlo o udělení či neudělení bodů.
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14. Zakázané akce a sankce (penalizace)
1. Penalizace jsou vyhlašovány středovým rozhodčím.
2. Penalizace se dělí na „Kyong-go“ (varovná penalizace) a „Kam-jom“ (odpočtová
penalizace)
3. Za dvě „Kyong-go“ se přiděluje jeden (1) bod soupeři. Nicméně liché „Kyong-go“
se do celkového součtu nezapočítává.
4. Za „Kam-jom“ se přiděluje (1) bod soupeři.
5. Zakázané akce
5.1. Následující akce jsou klasifikovány jako zakázané a vyhlašuje se „Kyong-go“
5.1.1. Překročení hraniční čáry.
5.1.2. Padání.
5.1.3. Vyhýbání se zápasu, pasivita.
5.1.4. Chytání, držení nebo strkání soupeře.
5.1.5. Zvedání kolene za účelem blokování anebo bránění soupeřova útoku
anebo zvedání nohy na více než 3 sekundy bez provádění jakéhokoliv útočné techniky
za účelem bránit soupeři v útočném pohybu.
5.1.6. Útočení pod pás.
5.1.7. Útočení na soupeře po „Kallyo“.
5.1.8. Úder rukou do jakékoliv části soupeřovi hlavy.
5.1.9. Narážení nebo útočení kolenem.
5.1.10. Útočení na spadlého soupeře.
5.1.11. Nevhodné chování ze strany závodníka nebo trenéra.
5.2. V případě vážného porušení některé ze zakázaných akcí ze strany závodníka nebo
trenéra může středový rozhodčí udělit "Gam-jeom"
5.3. Pokud se trenér nebo závodník dopouští vážného nesportovního chování a neřídí
se povely rozhodčího, může středový rozhodčí zvednutím žluté karty požádat o penalizaci. V
tomto případě bude soutěžní dozorčí rada zkoumat chování trenéra nebo závodníka a zjistí,
zda je vhodná nějaká penalizace.
6. Když se závodník úmyslně a opakovaně odmítá podřídit soutěžním pravidlům nebo
příkazu rozhodčího, může středový rozhodčí ukončit zápas a vyhlásit soupeře za vítěze.
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7. V případě, že rozhodčí u inspekčního stolu nebo jiná oprávněná osoba, po
konzultaci s PSS technikem, zjistí, že se závodník nebo trenér pokusili manipulovat s
citlivostí PSS čidlem (čidly) nebo jakkoliv jinak měnit řádnou funkci PSS, bude soutěžící
diskvalifikován.
8. V případě, že závodník dostane deset (10) „Kyong-go“ nebo pět (5) „Kam-jom“
nebo jejich kombinace dosáhne pěti trestných bodů, tak následkem toho prohraje.
9. „Kyong-go“ a „Kam-jom“ jsou počítány do celkového skóre tří kol.

(Interpretace)
Cíle při stanovení zakázaných akcí a sankcí jsou následující:
(1) K zajištění bezpečnosti závodníka.
(2) K zajištění spravedlivého průběhu zápasu.
(3) Podporování vhodných technik.
(Vysvětlení # 1)
Kyong-go
i

Překročení hraniční čáry:

"Kyong-go" musí být uděleno, když se obě nohy závodníka dostanou přes hraniční čáru.
"Kyong-go" nebude uděleno, pokud závodník překročí hraniční čáru v důsledku zakázané
akce soupeře.
ii

Padání:

"Kyong-go" se uděluje za spadnutí. Pokud však závodník spadne v důsledku nedovolené akce
soupeře, tak se "Kyong-go" spadlému závodníku neuděluje, ale "Kyong-go" je naopak
uloženo soupeři. Pokud oba závodníci spadnou v důsledku vzájemné výměny, tak se žádný
trest neuděluje.
iii

Vyhýbání se zápasu, pasivita:

a)
Toto se týká zdržování bez úmyslu útočit. Závodník, který trvale vykazuje nepoutavý
styl, bude potrestán. Pokud jsou oba závodníci neaktivní po dobu pěti (5) sekund, bude
středový rozhodčí signalizovat povel "Fight". Napomínání "Kyong-go" budou uděleno: Pro
oba závodníky, pokud není aktivita ani na jedné straně po dobu 10 sekund od vydání povelu
"Fight" nebo pro závodníka, který ustupuje z původní pozice po dobu 10 sekund od vydání
povelu "Fight".
b)
Otáčení se zády, aby se zabránilo soupeřově útoku, by se mělo trestat, protože
závodník vyjadřuje nedostatek ducha fair play a může si způsobit vážné zranění. Stejná
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sankce by měla být udělena při vyhýbání se soupeřovu útoku ohýbáním pod úrovní pasu nebo
krčením.
c)
Ustupování závodníka jen aby se vyhnul soupeřově útoku před vypršením času,
v tomto případě je vždy "Kyong-go" uděleno za pasivitu závodníka.
d)
"Předstírání zranění" zveličování zranění nebo označování bolesti v části těla, která
nebyla vystavena ráně za účelem prokázání nedovolené techniky soupeře a také přehánění
bolesti za účelem uplynutí času. V tomto případě musí rozhodčí vždy udělit "Kyong-go".
"Kyong-go" musí být rovněž uděleno závodníkovi, který žádá rozhodčího o zastavení
zápasu za účelem úpravy chráničů.
e)

iv

Chytání, držení nebo strkání soupeře

Zahrnuje chytání jakékoliv části soupeřova těla, doboku nebo ochranného vybavení rukama.
Zahrnuje také chycení chodidla nebo nohy nebo hákování v horní části předloktí.
Při tlačení, musí být penalizováno toto:
a)

tlačení soupeře, které způsobí soupeřovo spadnutí,

b)

tlačení soupeře přes hraniční čáru,

c)
tlačení soupeře takovým způsobem, který by bránil jeho kopu nebo jakémukoliv
běžnému pohybu.
v
Zvedání kolene za účelem blokování anebo bránění soupeřova útoku anebo zvedání
nohy na více než 3 sekundy bez provádění jakéhokoliv útočné techniky za účelem bránit
soupeři v útočném pohybu.
vi

Útočení pod pás

Vztahuje se na útok na kterékoliv části pod pasem. Když je útok pod pás způsoben samým
závodníkem v průběhu výměny, tak zde není žádný postih. Vztahuje se i na silné kopání nebo
dupání na jakoukoliv část stehna, kolena a holeně za účelem přerušení techniky soupeře.
vii

Útočení na soupeře po „Kallyo“

a)
Útok po „Kal-Yeo“, za předpokladu, že došlo ke skutečnému kontaktu s tělem
soupeře.
b)

V případě, že útok začala před „Kal-Yeo“, tak se penalizace neuděluje.

c)
U Video-replay je „Kal-Yeo“ definováno jako okamžik, kdy ruka středového
rozhodčího dokončí povel „Kal-Yeo“ (úplné natáhnutí ruky) a zahájení útoku je definováno
jako okamžik, kdy závodníkovo chodidlo je úplně zvednuté nad podlahou.

26

d)
Pokud při útoku po „Kal-Yeo“ nedošlo ke kontaktu s tělem soupeře, ale objevilo se
úmyslné a zákeřné chování, tak rozhodčí může za toto chování udělit penalizaci "Kyong-go".
(nesportovní chování).
viii

Úder rukou do jakékoliv části soupeřovi hlavy

Zasažení soupeře do hlavy rukou (pěstí), zápěstím, ramenem nebo loktem. Nicméně pokud
z důvodů soupeřovi nepozornosti, jako přílišné snížení hlavy nebo ledabylého otočení těla
dojde ke kontaktu s hlavou, tak se tento čin nebude trestat.
ix

Narážení nebo útočení kolenem

Týká se úmyslného narážení nebo útočení kolenem v těsné blízkosti soupeře. Nicméně se
netrestá kontakt s kolenem v těchto případech:
- pokud soupeř zaútočí v okamžiku, kdy je prováděn kop.
- neúmyslně nebo v důsledku nesouladu ve vzdálenosti útočení.
x

Útočení na spadlého soupeře

Tato situace je velmi nebezpečná vzhledem k vysoké pravděpodobnosti zranění soupeře.
Nebezpečí vzniká následujícími způsoby:
- padlý soupeř je v bezbranném stavu.
- jakákoliv technika, která zasáhne padlého soupeře, bude větší vzhledem k závodníkovu
postavení. Tento typ agrese vůči padlému soupeři není v souladu s duchem taekwondo a jako
takové nepatří na taekwondo soutěže. V této souvislosti by penalizace měla být udělena
vzhledem k vědomému útočení na padlého soupeře bez ohledu na sílu úderu.
xi

Nevhodné chování ze strany závodníka nebo trenéra

V následujících případech je udělen trest pro závodníka nebo trenéra za nesportovní chování:
a)

Nesouhlasí s povelem nebo rozhodnutím rozhodčího.

b)

Nevhodné protestování nebo kritizování oficiálních rozhodnutí.

c)

Opuštěním místa určeného pro trenéra nebo postavení se trenéra.

d)

Hlasité koučování v průběhu kola.

e)

Provokovat nebo urážet úředníky, soupeře, soupeřova trenéra nebo diváky.

f)

Jakékoliv jiné nežádoucí chování nebo nesportovní chování závodníka nebo trenéra.

Nesportovní chování závodníka a trenéra je předmětem buď (5.1.11) "Kyong-go" nebo (5.2).
"Kam-jom". Když je závažnost jednání lehkého charakteru, tak je uděleno "Kong-go" a v
případě extrémního charakteru je uděleno "Kam-jom". O závažnosti jednání rozhoduje
výhradně středový rozhodčí na základě uvážení. Opakuje-li se nevhodné chování po "Kyong27

go", tak rozhodčí může udělit "Kam-jom", i když je chování stejné. Pokud se nevhodného
chování dopustí závodník nebo trenér během pauzy, může rozhodčí okamžitě udělit trest a
trest je zaznamenán do skóre příštího kola.
(Vysvětlení # 2)
Kam-jom
Chování závažného charakteru ze strany závodníka a trenéra
Následující případy jsou brány jako chování závažného charakteru od závodníků a trenérů:
a)

Nesouhlasí s povelem nebo rozhodnutím rozhodčího.

b)

Nevhodně protestovat nebo kritizovat oficiálních rozhodnutí.

c)

Nevhodné pokusy narušit nebo ovlivnit výsledek utkání.

d)
Utíkání ze zápasové plochy, aby se závodník vyhnul technické výměně. Pokud se
závodník snaží vyhnout normální technické výměny chováním, jako je překročení hraniční
čáry nebo úmyslně opakovaně padá, může rozhodčí dát „Kam-jom po „Kyong-go“.
e)

Jasně úmyslný úder do soupeřova obličeje.

f)

Jasně úmyslný útok na soupeře po „Kal-Yeo“.

g)

Jasně úmyslný útok na spadlého soupeře.

h)

Jasně úmyslný útok pod pás.

i)

Provokovat nebo urážet soupeře nebo soupeřova trenéra.

j)
Pouze akreditovaný týmový lékař smí sedět na pozici lékaře. Neakreditovanému lékaři
nebo jinému úředníkovi týmu, který by se posadil na pozici lékaře, tak mu je nařízeno opustit
FOP a závodník je potrestán "Kam-jom".
k)

Jakékoliv jiné závažné pochybení nebo nesportovní chování závodníka nebo trenéra.

Nevhodné chování závodníka a trenéra je předmětem buď (5.1.9) "Kyong-go" nebo (5.2.5).
"Kam-jom". Když je závažnost jednání lehké charakteru, tak je uděleno "Kong-go" a v
případě extrémního charakteru je uděleno "Kam-jom". O závažnosti jednání rozhoduje
výhradně středový rozhodčí na základě uvážení. Opakuje-li se nevhodné chování po "Kyonggo", tak rozhodčí může udělit "Kam-jom", i když je chování stejné.
Pokud se nevhodného chování dopustí závodník nebo trenér během pauzy, může rozhodčí
okamžitě udělit trest a trest je zaznamenán do skóre příštího kola.
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15. Zlatý bod a rozhodnutí převahy
1. V případě, že se nerozhodne o vítězi po třetím kole, tak následuje kolo čtvrté.
2. V případě, že se pokračuje čtvrtým kolem, tak jsou všechny výsledky vzniklé
během prvních tří kol neplatné.
3. První závodník, který dá bod nebo jehož soupeř obdrží dvě ůKyong-goů nebo jeden
“Kam-jom, bude prohlášen za vítěze.
4. V případě, že ani jeden závodník nezaznamenal bod po ukončení 4. kola, bude o
vítězi rozhodnuto podle následujících kritérií:
4.1. Závodník, který dosáhl vyššího počtu zásahů registrovaných PSS v průběhu 4.
kola.
4.2. Pokud je počet zásahů registrovaných PSS stejný, tak vítězí závodník, který získal
méně „Kyong-go“ a „Kam-jom“ (= 2 Kyong-go) v průběhu všech čtyř kol.
4.3. Jsou-li obě výše uvedená kritéria stejná, musí středový a bodovací rozhodčí určit
rozhodnutí o převaze na základě 4. kola. Je-li rozhodnutí mezi rozhodčími vyrovnané, tak
rozhoduje o vítězi středový rozhodčí.

(Vysvětlení # 1)
Rozhodnutí rozhodčích o převaze je založeno na základě technické dominance, přes agresivní
vedení zápasu, větší množství provedených technik, využití pokročilejších technik a to jak
obtížnosti, tak i komplikovanosti, a lepšího projevu při zápase.
(Vysvětlení # 2)
V případě, že závodník provede úspěšný kop na hlavu před soupeřovým kopem na tělo, ale
bod na tělo byl zaznamenán, pak trenér závodníka, který provedl kop na hlavu, může požádat
o video-replay. Pokud porota rozhodne, že kop na hlavu byl platný a proveden dříve než kop
na tělo, pak rozhodčí musí zrušit bod (y) závodníkovi, který kopl na tělo, a pak přidá body za
kop na hlavu a prohlásí za vítěze toho, kdo kopl na hlavu.
(Směrnice)
Postup pro rozhodnutí o převaze bude takový:
1)

Před zápasem všichni rozhodčí dostanou kartu převahy.

2)

Pokud zápas dojde k rozhodnutí o převaze, tak rozhodčí vyhlásí "Woo-SE-girok".

3)
Po povelu rozhodčího, musí všichni rozhodčí s hlavami skloněnými označit vítěze do
10 sekund a pak dát kartu středovému rozhodčímu.
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4)
Středový rozhodčí posbírá všechny karty převahy, určí konečný výsledek a pak
vyhlásí vítěze.
5)
Po vyhlášení vítěze, musí středový rozhodčí předat karty převahy ke stolečku
časomíry a ten předloží karty převahy technickému delegátovi World Taekwondo Federation.

30

16. Rozhodnutí
1. Výhra po zastavení zápasu rozhodčím (RSC), (zranění, KO).
2. Výhra konečným skórem (PTF).
3. Výhra bodovým rozdílem (PTG).
4. Výhra zlatým bodem (HDP).
5. Výhra po převaze (SUP).
6. Výhra odstoupením (WDR).
7. Výhra diskvalifikací (DSQ).
8. Výhra represivním prohlášením rozhodčího (PUN).

(Vysvětlení # 1)
Rozhodčí zastaví zápas:
Rozhodčí vyhlásí RSC v následujících situacích:
i.
Pokud byl závodník zasažen soupeřovou regulérní technikou a nemůže pokračovat v
zápase po napočítání do "Yeo-dul" (8) nebo v případě, že rozhodčí zjistí, že závodník není
schopen pokračovat v soutěži bez ohledu na počítání.
ii.

Pokud závodník nemůže po jedné minutě lékařského ošetření pokračovat v zápase.

iii.

Pokud závodník ignoruje 3x příkazu rozhodčího, aby pokračoval v zápase.

iv.

V případě, že rozhodčí uzná, že je třeba zastavit zápas, aby ochránil zdraví závodníka.

v.

V případě, že lékař zjistí, že by zápas měl být zastaven kvůli zranění závodníka.

(Vysvětlení # 2)
Vyhrát bodovým rozdílem: V případě, že je rozdíl 12 bodů mezi závodníky v době ukončení
2. kola anebo kdykoli v průběhu 3. kola. Pak rozhodčí zastaví zápas a prohlásí vítěze
bodovým rozdílem.
(Vysvětlení # 3)
Výhra odstoupením: Vítěz je určen odstoupením soupeře.
- když závodník odstoupí ze zápasu kvůli zranění nebo z jiných důvodů.
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- když závodník nenastoupí do zápasu po pauze nebo nereaguje na výzvu, aby
pokračoval v zápase.
- když trenér hodí ručník na zápasovou plochu.
(Vysvětlení # 4)
Výhra diskvalifikací: Tento výsledek je vyhlášen v důsledku toho, že závodník neprojde
vážením nebo pokud závodník nenastoupí do soutěžního prostoru.
Následné situace by se měli rozlišovat:
i.
V případě, že závodník neabsolvoval nebo neprošel vážením: Tak tato informace by se
měla objevit na startovní listině (pavouku) a informace by měly být poskytnuty technickému
úředníkovi a všem dotyčným osobám. Rozhodčí nebude v rámci tohoto zápasu vůbec zápas
vyhlašovat a soupeř nemusí vůbec nastupovat do soutěžního prostoru.
ii.
V případě, že závodník prošel vážením, ale neobjevil se v soutěžním prostoru:
Středový rozhodčí a soupeř budou čekat na svých místech, dokud rozhodčí nevyhlásí soupeře
za vítěze zápasu. Podrobný postup je stanoven v bodu 4.1 článku 10.
(Vysvětlení # 5)
Výhra represivním prohlášením rozhodčího:
Rozhodčí ji vyhlašuje v následujících situacích:
i.
Pokud závodník nashromáždil deset (10): "Kyong-go" nebo pět (5) "Kam-jom" nebo
jejich kombinace pěti (5) trestných bodů.
ii.

Jestliže se zjistí, že soutěžící manipuluje se senzorem (y) nebo bodovacím systém PSS.

iii.
Pokud se závodník nebo trenér odmítá řídit příkazy rozhodčích nebo dodržoval
soutěžní pravidla nebo se dopustí jiného závažného jednání, včetně podvodného protestu.
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17.Knockdown
Knock Down se vyhlásí, je-li útok proveden povolenou technikou;
1. Dotkne-li se jakákoliv část těla kromě chodidel podlahy v důsledku silné soupeřovi
bodované techniky.
2. Když je závodník vyveden z míry a nevykazuje žádnou vůli či schopnost
pokračovat v důsledku soupeřovi bodované techniky.
3. Pokud rozhodčí usoudí, že zápas nemůže pokračovat v důsledku úderu povolenou
bodovací technikou.

(Vysvětlení # 1)
Knock Down:
Je situace, kdy je závodník sražen k zemi nebo je vyveden z míry nebo není schopen
adekvátně reagovat na požadavky zápasu kvůli úderu. I v případě absence těchto věcí, může
rozhodčí vyhlásit „Knock down“ za situace, kdyby v důsledku kontaktu bylo nebezpečné
pokračovat nebo v případě, že je zde nějaká pochybnost o zdravotním stavu závodníka.
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18. Postup v případě „Knock Down“
1. Je-li závodník sražen k zemi v důsledku povoleného útoku soupeře, pak rozhodčí
musí učinit následující opatření:
1.1. Rozhodčí drží soupeře od závodníka sraženého k zemi povelem "Kal-Yeo“
(pauza).
1.2. Rozhodčí nejprve zkontrolujte závodníka sraženého k zemi a pak začne nahlas
počítat od "Ha-Nah (jeden)" až do "Yeol (deset)," v sekundovém intervalu směrem ke
sraženému závodníkovi a u toho dělá „ruční signály“ ukazující plynutí času.
1.3. V případě, že závodník sražený k zemi stojí během toho, co rozhodčího počítá a
chce pokračovat v boji, bude rozhodčí pokračovat v počítáním až do "Yeo-dul (osm)" za
účelem, aby se závodník vzpamatoval. Rozhodčí poté rozhodne, zda je závodník schopen
pokračovat a pokud ano, pokračujte zápas povelem "Kye-sok“ (pokračování).
1.4. Pokud závodník, který byl sražen k zemi, nemůže pokračovat v zápase po
napočítání do "Yeo-dul“(osm), rozhodčí vyhlásí vítězem soupeře (RSC).
1.5. Počítání pokračuje i po skončení kola nebo po uplynutí doby zápasu.
1.6. V případě, že jsou oba závodníci sraženi k zemi, bude rozhodčí pokračovat v
počítání tak dlouho, dokud jeden ze soutěžících nebude dostatečně připraven k boji.
1.7. V případě, že jsou oba závodníci sraženi k zemi a oběma závodníkům se nepodaří
vzpamatovat do počtu "Yeol“, rozhodne o vítězi skóre zápasu, které bylo před „Knock
Down“.
1.8. Pokud rozhodčí usoudí, že závodník není schopen pokračovat, může rozhodčí
rozhodnout o vítězi buď bez počítání, nebo během počítání.
2. Postup po zápase: Závodník, který nemohl pokračovat v zápase v důsledku vážného
zranění bez ohledu na které části těla, nemůže nastoupit do soutěže do třiceti (30) dnů bez
souhlasu WTF lékařského předsedy, který rozhodne po podání výpisu od lékaře určeného
příslušnou národní federací.

(Vysvětlení # 1)

Držení odstupu útočníka:
Soupeř stojí v místech označených pro závodníka, nicméně pokud závodníka srazil k zemi na
nebo v blízkosti tohoto místa, bude soupeř čekat u hraniční čáry před místem pro trenéra.
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(Směrnice)
Rozhodčí musí být neustále připraveni na náhlý výskyt „Knock Down“ nebo na situaci, kdy je
závodník otřesen, což je obvykle po silném úderu.
(Vysvětlení # 2)
V případě, že závodník po „Knock Down“ stojí během počítání a chce pokračovat v boji:
Primárním účelem počítání je ochránit závodníka. I v případě, že závodník chce pokračovat v
zápase před dopočítáním do osmi, tak musí rozhodčí dopočítat do "Yeo-dul“ (osm) před
obnovením zápas. Počítání do "Yeo-dul", je povinné a nemůže být rozhodčím změněno.
* Počítání od jedné do deseti: Ha-Ne, Duhl, Seht, Neht, Da-seot, Yeo-seot, Il-gop, Yeo-dul,
A-hop, Yeol.
(Vysvětlení # 3)
Rozhodčí rozhodne, zda je závodník připraven bojovat, a pokud ano, restartuje zápas povelem
"Kye-Sok":
Rozhodčí musí zjistit, zda je závodník schopen pokračovat, když napočítá do osmi. Konečné
potvrzení stavu závodníka po dopočítání do osmi je pouze procedurální a rozhodčí nesmí
zbytečně prodlužovat čas, před pokračováním zápasu.
(Vysvětlení # 4)
Když závodník po“Knock Down“ není schopen pokračovat v zápase po dopočítání do "Yeodul", tak rozhodčí ohlásí soupeře za vítěze RSC po dočítání do "Yeol":
Závodník vyjadřuje vůli pokračovat v zápase, pokud několikrát ukáže bojový postoj se
zaťatými pěstmi. V případě, že závodník toto gesto neukáže po dopočítání do "Yeo-dul", pak
rozhodčí prohlásí soupeře za vítěze po dopočítání "A-hop" a "Yeol". Vyjádření vůle
pokračovat po "Yeo-dul" nelze považovat za platné. I v případě, že závodník vyjadřuje vůli
pokračovat do počtu "Yeo-dul", rozhodčí může pokračovat v počítání a může vyhlásit soupeře
za vítěze, protože závodník není schopen pokračování v zápase.
(Vysvětlení # 5)
Je-li závodník sražen k zemi silným úderem a vypadá to vážně, může rozhodčí přerušit
počítání a vyzval lékaře k první pomoci nebo tak učiní ve spojení s počítáním.
(Směrnice)
i.
Rozhodčí nesmí zbytečně prodlužovat čas pro potvrzení, že se závodník vzpamatoval
po napočítání do "Yeo-dul"
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ii.
Když se závodník jasně vzpamatuje před dopočítáním do "Yeo-dul" a vyjadřuje vůli
pokračovat a rozhodčí může jasně rozeznat stav soutěžícího a ještě před pokračováním se
brání lékařskému ošetření, pak musí rozhodčí nejprve pokračovat v zápase povelem "KyeSok", a hned poté prohlásit "Kal-Yeo" a "Kye-shi", a pak postupovat podle pokynů z článku
19.
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19. Postup pro přerušení zápasu
1. Pokud má být zápas zastaven z důvodu zranění jednoho nebo obou závodníků, tak
musí rozhodčí přijmout opatření uvedená níže. Nicméně v situacích, které si zasluhují
pozastavení zápasu pro jiné důvody než zranění, rozhodčí vyhlásí "Shi-gan“ (čas) a pokračuje
se v zápase povelem "Kye-sok“ (pokračování).
1.1. Rozhodčí pozastaví zápas povelem "Kal-Yeo" a přikazuje stolečku pozastavení
času ohlášením "Kye-shi“(pozastavit).
1.2. Rozhodčí povolí závodníkovi jednu minutu na ošetření turnajovým lékařem.
Rozhodčí může povolit k ošetření týmového lékaře v případě, že turnajový lékař není k
dispozici nebo je-li to považováno za nezbytné.
1.3. Pokud se zraněný závodník nemůže po jedné minutě vrátit do zápasu, tak rozhodčí
prohlásí soupeře za vítěze.
1.4. V případě, že pokračování zápasu po jedné minutě není možné, tak závodník,
který způsobil zranění zakázaným činem, který byl potrestán za "Kam-jom" je prohlášen za
poraženého.
1.5. V případě, že jsou oba soutěžící sraženi k zemi a nejsou schopni pokračovat v
zápase po jedné minutě, tak o vítězi rozhoduje získané skóre před zraněním.
1.6. V případě, že rozhodčí rozhodne, že jde pouze o modřinu (nakopnutí), tak
rozhodčí dá povel "Kal-Yeo" a dává příkaz k pokračování zápasu povelem "stand-up". V
případě, že závodník odmítne pokračovat v zápase po tom, co rozhodčí vydal třikrát povel
"stand up", pak rozhodčí vyhlásí soupeře za vítěze (RSC).
1.7. V případě, že rozhodčí zjistí, že soutěžící má zranění jako je zlomená kost (y),
vymknutí, podvrtnutí kotníku anebo krvácení, musí rozhodčí umožnit závodníkovi lékařské
ošetření po dobu jedné minuty po "Kye- shi ". Rozhodčí může povolit závodníkovi lékařské
ošetření i poté, co vydá povel "stand-up" v případě, že závodník má zranění odpovídající
jedné z výše uvedených kategorií.
1.8. Zastavení zápas kvůli zranění:
V případě, že rozhodčí určí zranění, jako je zlomená kost (y), vymknutí, podvrtnutí
kotníku (y) anebo krvácení, pak rozhodčí konzultuje s předsedou Lékařského výboru nebo
pověřeným lékařem určeným předsedou, zdali je závodník zraněný tímto způsobem. Předseda
lékařské komise nebo lékař pověřený předsedou, může rozhodčímu doporučit zastavit zápas a
prohlásit zraněného závodníka za poraženého.
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(Vysvětlení # 1)
Když rozhodčí zjistí, že zápasník nemůže pokračovat kvůli zranění nebo jiné nouzové situaci,
může přijmout následující opatření:
i.
V případě, že je situace kritická, např. když závodník ztratil vědomí nebo utrpěl těžké
zranění a čas je zde rozhodující, musí být první pomoc udělena okamžitě a zápas je ukončen.
V tomto případě bude o výsledku zápasu rozhodnuto takto:
- závodník, který způsobil zranění, bude prohlášen za poraženého, pokud způsobil
zranění zakázaným činem, který byl potrestán "Kam-jom".
- pokud závodník nebude schopný boje, bude prohlášen za poraženého, pokud bylo
zranění způsobenou dovolenou technikou nebo náhodně, nevyhnutelným kontaktem.
- v případě, že výsledek nesouvisí s obsahem zápasu, pak o vítězi rozhoduje skóre,
které bylo před přerušením zápasu. Dojde-li k přerušení před koncem prvního kola, je zápas
prohlášen za neplatný.
ii.
Pokud je kvůli zranění potřeba první pomoci, je závodníkovi poskytnuto nezbytné
ošetření do jedné minuty po vyhlášení "Kye-shi".
a)
Aby bylo možné pokračovat v zápase, je potřeba rozhodnutí středového rozhodčího a
konzultace s lékařem, zda je či není možné, aby soutěžící pokračovat v zápase. Rozhodčí
může kdykoliv nařídit soutěžícímu pokračovat v zápase během jedné minuty. Rozhodčí může
prohlásit závodníka za poraženého, pokud neuposlechne nařízení pro pokračování v zápase.
b)
Pokud je závodník ošetřován nebo je v procesu uzdravování, tak po 40 sekundách po
vyhlášení "Kye-shi", začne rozhodčí hlasitě oznamovat plynutí času v pěti sekundových
intervalech. Pokud se závodník nemůže vrátit na svoje místo do konce jednominutového
intervalu, pak je vyhlášen výsledek zápasu.
c)
Po vyhlášení "Kye-shi", musí být jednominutový časový interval přísně dodržován bez
ohledu na dostupnost lékaře. Nicméně když je nutné ošetření nebo další ošetření a doktor není
k dispozici, pak může být jednominutový limit pozastaven podle úsudku rozhodčího.
d)
Pokud je pokračování zápasu po jedné minutě nemožné, bude o vítězi zápasu
rozhodnuto podle sub-článku "i" v tomto článku.
iii.
Pokud se oba soutěžící zraní a nejsou schopni pokračovat v utkání po jedné minutě
nebo nastane naléhavý stav, tak výsledek utkání se rozhoduje podle následujících kritérií:
- v případě, že výsledek, je výsledkem zakázáno činu, který má být potrestán "Kamjom" pro jednoho závodníka, pak se tento závodník stává poraženým.
- v případě, že výsledek není spojován s žádným zakázaným jednáním, které by bylo
potrestáno "Kam-jom", pak se výsledek zápasu určí podle skóre v době přerušení zápasu.
Dojde-li však k pozastavení před koncem prvního kola, pak je zápas považován za neplatný a
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organizační výbor určí vhodnou dobu, kdy dojde znovu k zápasu. Soutěžící, který nemůže
pokračovat v utkání, se považuje za odstoupivšího z utkání.
- v případě, že výsledek je výsledkem zakázaných činů, jež mají být u obou závodníků
potrestány "Kam-jom", pak oba závodníci prohrají.
(Vysvětlení # 2)
Situace, které vedou k pozastavení zápasu nad rámec výše uvedených, jsou takovéto:
i.
Když nekontrolovatelné okolnosti vyžadují přerušení zápasu, musí rozhodčí přerušit
zápas a řídit se pokyny z technického delegáta.
ii.
V případě ukončení po druhém kole, je výsledek stanoven v závislosti na stavu utkání
v době přerušení.
iii.
V případě, že utkání je pozastaveno před koncem druhého kola, pak opakovaný zápas
proběhne na kola tři.
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20. Rozhodující činovnicí
1. Technický delegát (TD)
1.1. Kvalifikace: Předseda WTF Technického výboru bude sloužit jako TD na WTF
propagovaných mistrovství s výjimkou WTF Taekwondo Poomsae mistrovství a WTF ParaTaekwondo šampionátu. V případě nepřítomnosti předsedy WTF technického výboru, WTF
prezident může jmenovat TD na doporučení WTF generálního tajemníka.
1.2. Role: TD je odpovědný za řádné zajištění uplatňování pravidel WTF soutěže a
dále předsedá na setkání týmu a u losování. TD schvaluje výsledek losování, vážení a soutěže
před tím než začne. TD má právo konečného rozhodnutí na zápasové ploše a celkové
technické záležitosti soutěže po konzultaci se soutěžní dozorčí radou. TD zveřejní konečné
rozhodnutí o všech záležitostech týkajících nepředepsaných soutěžních pravidel. TD slouží
jako předseda dozorčí rady soutěže.
2. Člen soutěžní dozorčí rady (CSB)
2.1. Kvalifikace: členy CSB jmenuje WTF prezident na doporučení generálního
tajemníka a jmenuje ty, kteří mají dostatečné zkušenosti a znalosti taekwondo soutěží.
2.2. Složení: CSB na WTF podporovaných mistrovství se skládá z jednoho předsedy a
ne více než 6 členů. Předsedové WTF výboru soutěže, WTF výboru rozhodčích, WTF
lékařského výboru a Výboru pro WTF sportovce budou zahrnuty do CSB jako členové
neoficiální. Složení, však může být upraveno prezidentem, pokud je to nutné.
2.3. Role: CSB je nápomocna TD v soutěžních a technických otázkách a zajišťuje, že
soutěž bude probíhat v souladu s harmonogramem. CSB hodnotí výkony stolečku videoreplay a rozhodčích úředníků. CSB také současně působí jako Výbor mimořádných sankcí v
průběhu soutěže, pokud jde o záležitosti řízení soutěže.
3. Review Jury (RJ), (stoleček video-replay)
3.1. Kvalifikace: RJ jmenuje WTF prezident na doporučení předsedy WTF
rozhodčích. Jsou jmenováni ti, kteří jsou zkušení a vysoce kvalifikovaní mezinárodní
rozhodčí.
3.2. Složení: Jeden (1) RJ a jeden (1) asistent RJ na každé tatami.
3.3. Role: RJ přezkoumá opakované záběry a informuje rozhodčího o rozhodnutí v
rámci jedné (1) minuty.
4. Refereeing officials (rozhodčí úředníci)
4.1. Kvalifikace: Držitelé mezinárodní licence registrované WTF
4.2. Úkoly
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4.2.1.Referee (středový rozhodčí)
4.2.1.1. Rozhodčí musí mít kontrolu nad zápasem.
4.2.1.2. Rozhodčí prohlašuje "Shi-Jak", "Keu-man", "Kal-Yeo", "Kyesok", "Kye-shi", "Shi-gan", vítěze a poraženého, odpočet bodů, penalizace a
předčasné ukončení. Všechna prohlášení rozhodčích provedené poté, co
výsledky byly potvrzeny.
4.2.1.3. Rozhodčí má právo rozhodovat samostatně v souladu s
předepsanými pravidly.
4.2.1.4. V zásadě středový rozhodčí nemůže přidělovat body. Pokud
však jeden z bodovacích rozhodčích zvedne ruku, protože bod nebyl připsán,
pak středový rozhodčí svolá setkání rozhodčích. Pokud bylo zjištěno, že dva
bodoví rozhodčí žádají o změnu posouzení, musí jí středový rozhodčí přijmout
a opravit rozhodnutí (v případě jednoho středového rozhodčího + tří
bodovacích rozhodčích). V případě dvou bodovacích rozhodčích, je možné
udělat změnu v případě souhlasu dvou osob mezi dvěma bodovacími a
středovým rozhodčím.
4.2.1.5. V případě, jak je definováno v článku 15, provádí rozhodnutí
převahy po skončení čtyř (4) kol pokud je to nutné.
4.2.2.Judges (bodovací rozhodčí)
4.2.2.1. Bodovací rozhodčí okamžitě označuje platné body.
4.2.2.2. Bodovací rozhodčí uvedou své názory, když o to požádá
středový rozhodčího.
4.2.3 Technický asistent (TA)
4.2.3.1. TA sleduje skóre v průběhu zápasu, zda je bodování, penalizace
a čas správně zveřejňován a neprodleně informuje středového rozhodčího o
jakýchkoliv problémech v tomto ohledu.
4.2.3.2. TA oznamuje středovému rozhodčímu o začátku nebo zastavení
zápasu v úzké komunikaci s provozovatelem systému a stolečkem s časomírou.
4.2.3.3. TA ručně zaznamenává všechny body, penalizace a IVR
rozhodnutí na TA papír.
4.3. Složení rozhodčích na ploše
4.3.1. Tým se skládá z jednoho (1) středového a tři (3) bodovacích rozhodčích.
4.3.2. Tým se skládá z jednoho (1) středového a dva (2) bodovací rozhodčích.
4.4. Obsazení rozhodčích
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4.4.1. Obsazení rozhodčích je provedeno poté, co je udělán plán zápasů.
4.4.2. Rozhodčí stejné národnosti, jako závodník nesmí být přiřazen na
takovýto zápas. Nicméně, výjimku lze udělat pro bodovací rozhodčí, pokud je počet
rozhodčích nedostačující.
4.5. Odpovědnost za rozhodnutí: Rozhodnutí učiněná rozhodčími musí být
přesvědčivá a zodpovídá se Soutěžní dozorčí radě za obsah jejich rozhodnutí.
4.6. Uniformy
4.6.1. Rozhodčí budou nosit uniformu určenou WTF.
4.6.2. Rozhodčích úředníci nesmějí nosit ani přijímat jakékoliv materiály v
soutěžní oblasti, které by mohly zasahovat do soutěže. Používání mobilních telefonů
rozhodčích úředníků v místě zápasu může být omezen, pokud je to nutné.
5. Pracovníci u časomíry: Musí hlídat čas zápasu, pauzy přerušení a také musí
zaznamenávat a zveřejňovat přidělovány body anebo sankce.

(Interpretace)
Podrobnosti o rozhodčích - kvalifikace, povinnosti, organizace, atd., jsou v souladu s WTF
předpisy o správě mezinárodních rozhodčích.
(Interpretace)
TD může nahradit nebo potrestat rozhodčí úředníky po konzultaci s CSB v případě, že
rozhodčí úředníci byli nesprávně přiřazeni nebo když se rozhodne, že některý z přidělených
rozhodčích úředníků vedl nespravedlivě zápas nebo provede opakovaně neodpustitelnou
chybu.
(Směrnice)
V případě, že každý rozhodčí udělí jiný počet bodů například, jeden rozhodčí udělí jeden bod,
druhý udělí dva a třetí neudělí žádný a tak žádný bod není uznán jako platný nebo když
časomíra udělá chybu v časování, bodování nebo penalizací, pak kterýkoliv z bodových
rozhodčích může poukázat na chybu a požádat o setkání rozhodčích. Poté rozhodčí vyhlásí
"Shi-gan (čas)" pro zastavení zápasu a požádá bodovací rozhodčí o vyjádření. Po projednání,
musí rozhodčí zveřejnit usnesení. V případě, že trenér žádá o video-replay stejné situace kvůli
které jeden z rozhodčích žádá o schůzku rozhodčích, pak se nejdříve sejdou rozhodčí před
přijetím protestu od trenéra. Pokud bylo rozhodnuto opravit rozhodnutí, tak pokud trenér
zůstane sedět, nebude brán protest v potaz. V případě, že trenér stále stojí a žádá o videoreplay, musí rozhodčí tuto žádost trenéra přijmout. Tento článek se rovněž týká případu, že
rozhodčí udělá chybu v rozhodnutí o „Knock Down“ a bodovací rozhodčí mohou vyjádřit jiný
názor než má středový rozhodčí, zatímco rozhodčí počítá "Seht (tři)" nebo "Neht (čtyři)."
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21. Video-replay
1. V případě námitky proti rozhodnutí rozhodčích v průběhu zápasu, může trenér
požádat středového rozhodčího k okamžitému přezkoumání videozáznamu. Trenér může
žádat o video-replay proti soupeři pouze pro případ padání nebo překročení hraniční čáry.
2. Když trenér protestuje, pak se středový rozhodčí obrátit k trenérovi a požádat ho o
vysvětlení důvodu protestu. Rozsah protestu při video-replay je omezen na chyby středového
rozhodčího při uplatňování soutěžních pravidel, body které dávají bodovací rozhodčí a
penalizaci. Protest není přípustný u všech bodů získaných nohou nebo pěstí na trupu bez
ohledu na použití PSS, s výjimkou technických bodů při útoku na tělo. Rozsah protestu u
video-replay je omezen pouze na jednu akci, která nastala do pěti (5) sekund od okamžiku
žádosti trenéra. Poté, co trenér zvedne modrou nebo červenou kartu s žádostí o video-replay,
bude považováno za to, že trenér použil přidělené odvolání bez ohledu na to, zda schůzka
rozhodčích uspokojila trenéra.
3. Rozhodčí požádá obsluhu video-replay, aby přezkoumala záznam. Obsluha, která
přezkoumává záznam, nesmí být stejné národnosti jako soutěžící.
4. Po přezkoumání video-replay obsluha informuje středového rozhodčího o
konečném rozhodnutí do jedné (1) minuty po obdržení žádosti.
5. Každý trenér má k dispozici jedno (1) odvolání pro požadování video-replay. Je-li
odvolání úspěšné a napadený bod je opraven, tak se trenérovi právo na odvolání v zápase
ponechá.
6. V průběhu jednoho (1) mistrovství, není žádný limit celkového počtu odvolání,
které byly uznány trenérovi, jako oprávněná. Pokud však trenérovi byly zamítnuty všechny
odvolání, pak ztratí právo na další odvolání. V závislosti na velikosti a úrovni mistrovství
může technický delegát rozhodnout o počtu odvolacích kartiček mezi jednou (1) a třemi (3),
na šampionát.
7. Rozhodnutí po video-replay je konečné; žádné další odvolaní v průběhu zápasu
nebo protestu po zápase nebudou přijaty.
8. V případě, že se vyskytla jasná chyba v rozhodnutí rozhodčích úředníků při
identifikaci soutěžícího nebo chyba v systému vyhodnocování, požádá kterýkoliv z
rozhodčích o přezkoumání a opravení rozhodnutí kdykoliv v průběhu soutěže. Poté, co
rozhodčí úředníci opustí soutěžní prostor, nebude možné, aby kdokoli požádal o přezkoumání
nebo změnu rozhodnutí.
9.Vpřípadě úspěšného odvolání, může soutěžní dozorčí rada vyšetřovat zápas na konci
soutěžního dne a udělit disciplinární opatření proti příslušným rozhodčím úředníkům, pokud
je to nutné.
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10. V posledních10 sekundách 3. kola a kdykoliv během náhlé smrti, může kterýkoliv
z bodovacích rozhodčích požádat o přezkoumání a opravu bodování, pokud trenér nemá
kartičku.
11. Na turnaji, kde není k dispozici systém video-replay, se použije následující postup
při protestu.
11.1. V případě námitky proti rozhodnutí rozhodčího, oficiální delegát týmu předloží
žádost o přehodnocení rozhodnutí (žádost o protest) spolu s nevratným protestním poplatek ve
výši 200 USD arbitrážní radě (Soutěžní dozorčí rada) do 10minut po příslušném zápasu.
11.2. Projednávání přehodnocení musí být prováděno s výjimkou těch členů stejné
národnosti jako dotyčný závodník, a usnesení se provede na základě většinového hlasování.
11.3. Členové arbitrážní rady (Soutěžní dozorčí rady) mohou předvolat rozhodčí
úředníky pro potvrzení událostí.
11.4. Usnesení provedená představenstvem arbitráže (Soutěžní dozorčí rady) budou
konečná a není možné další odvolání.
11.5. Rozvaha postupu je následující:
11.5.1. Protestujícímu trenérovi nebo vedoucímu týmu bude dovolena, krátká
slovní prezentace s arbitrážní radou na podporu svého postoje. Trenérovi nebo vedoucímu
týmu je umožněno předložit krátké vyvrácení důkazů.
11.5.2. Po přezkoumání žádosti protestu musí být protestu vyhodnocen podle
kritéria "přijatelný" nebo "nepřijatelný".
11.5.3. Je-li to nutné, může představenstvo vyslyšet názory od středového nebo
bodovacího rozhodčího
11.5.4. Je-li to nutné, může představenstvo přezkoumat materiální důkazy, jako
jsou psané nebo vizuálně zaznamená data.
11.5.5. Po projednání, rada provede tajné hlasování a určí se většinové
rozhodnutí.
11.5.6. Předseda napíše zprávu dokládající výsledek projednání a výsledky se
zveřejní.
11.5.7. Postup po rozhodnutí je následující:
11.5.7.1. V případě chyby při určování výsledku zápasu, chyby při výpočtu
stavu zápasu nebo špatně identifikovaného závodníka, se výsledek změní.
11.5.7.2. Chyba v aplikaci pravidel: Pokud stanoví správní rada, že rozhodčí
udělal jasnou chybu při uplatňování soutěžních pravidel, výsledek chyby se opraví a
rozhodčí bude potrestán.
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11.5.7.3. Chyby v úsudku: Pokud rada stanoví, že byla provedena jasná chyba
při posuzování události, jako je dopad úderu, závažná činnost nebo chování, úmysl,
načasování akce v souvislosti s prohlášením nebo místě, pak rozhodnutí nebude
změněno, ale úředníci, kteří udělali chybu, budou pokáráni.
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22. Para-Taekwondo
Tento článek popisuje změny v soutěžních pravidel používaných pro Para-Taekwondo. V
záležitostech, na něž se nevztahuje článek 22, budou aplikovány WTF Soutěžní pravidla.
1. Kvalifikace soutěžících
1.1. Držitel 3. - 1. Kupu uznaného WTF MNA nebo Dan / Poom vydaný Kukkiwonem
nebo WTF.
1.2. Závodníkovi je nejméně 16 let v roce konání turnaje.
1.3. Závodník musí projít klasifikační procedurou, jak je uvedeno ve WTF ParaTaekwondo klasifikačních pravidlech a předpisech a musí mu být přidělena Sportovní třída a
Status sportovní třídy.
2. Soutěžní uniforma a vybavení
Soutěžící musí mít uniformu a vybavení schválenou WTF, pokud to umožňuje postižená
končetina. V případě amputace je rukáv zkrácen minimálně pět (5) cm pod končetinou.
3. Para-Taekwondo váhové kategorie jsou rozděleny na mužské a ženské a to
následovně:

4. Doba trvání zápasu
Doba trvání zápasu je tři kola po dvou minutách s jednominutovou dobou oddechu mezi
koly. V případě nerozhodného skóre po ukončení 3. kola se uskuteční po jednominutové
pauze 4. Kolo o zlatý v době trvání dvou minut.
Délka kola může být upravena na základě rozhodnutí technického delegáta pro příslušný
šampionát na 3 x1 minuta, 3 x 1 minuta a 30 vteřin nebo 2x 2 minuty. Technický delegát musí
brát v úvahu sportovní třídu soutěžících při rozhodování o délce zápasu. Je možné použít
různé délky zápasu pro různé Sportovní třídy.
5. Povolené techniky a pásma
5.1. Povolené techniky
Techniky pěsti: Přímá úderová technika s použitím kloubů pevně sevřené pěsti. Pokud
závodník není schopen sevřít pěst na jedné nebo obou rukou, pak sportovec nebude moci
získat body tím způsobem.
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Techniky nohou: Provedení techniky kopu s použitím jakékoliv části nohy pod
hlezenním kloubem
5.2. Povolené pásma
Trup: Je povolen útok technikou ruky nebo nohy na oblasti zakryté chráničem trupu (vestou).
Avšak takové útoky se nesmí vést na oblast páteře.
Hlava: Útoky na hlavu nejsou přípustné
5.3. Bodovaná pásma
Trup: Modře nebo červeně zbarvená oblast chrániče trupu
6. Platné body
6.1. Bod (y) je udělen, když je dovolená technika provedena do bodovací oblasti trupu
dostatečnou silou.
6.2. Platné body se udělují takto:
Jeden (1) bod za platný útok na chránič trupu.
Tři (3) body za platný otočkový kop na chránič trupu.
7. Zakázané akce a sankce
V případě neúmyslného útoku do hlavy je uděleno "Kyong-go".
V případě úmyslného útoku do hlavy je udělen "Kam-jom".
8. Rozhodnutí o převaze
V případě nerozhodnutého stavu po ukončení čtvrtého (4) kola, musí rozhodčí vzít v úvahu
stupeň postižení při rozhodování o převaze.
9. Změna sportovní třídy po prvním zápase
9.1. Změna do vyšší sportovní třídy
Závodník je zařazen po prvním zápase do vyšší sportovní třídy, zdá-li se, že omezení
závodníka je méně závažné než u jeho soupeřů. Kvůli této nefér výhodě se výsledek
z původní sportovní třídy neuznává.
9.2. Změna do nižší sportovní třídy
Závodník je zařazen po prvním zápase do nižší sportovní třídy, zdá-li se, že omezení
závodníka je více závažné než u jeho soupeřů. V této situaci měli soupeři výhodu a výsledky a
medaile budou i nadále uznávány a oceňovány.
ˇ
10. WTF Para-Taekwondo mistrovství světa se bude konat na základě nejnovějších
Stálých nařízení pro WTF Para-Taekwondo mistrovství světa.
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Paralympiáda bude organizována na základě nejnovějších Stálých nařízení pro
Taekwondo soutěži na paralympijských hrách
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23. Taekwondo pro neslyšící
Tento článek popisuje změny v soutěžních pravidlech pro neslyšící. V záležitostech, na něž se
nevztahuje článek 23, budou aplikovány WTF Soutěžní pravidla.
1. Kvalifikace soutěžících
Závodník musí projít klasifikační procedurou, jak je uvedeno ve WTF Para-Taekwondo a
Klasifikačních pravidlech a předpisech pro neslyšící a musí mu být přidělena Sportovní třída a
Status sportovní třídy.
2. Hmotnostní kategorie
Pro neslyšící se používají olympijské váhové kategorie.
3. WTF mistrovství světa pro neslyšící se bude konat na základě nejnovějších Stálých
nařízení pro WTF mistrovství světa pro neslyšící.
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24. Sankce
1. WTF prezident, generální tajemník nebo technický delegát může požádat na místě
Výbor pro mimořádné sankce o svolání projednání, pokud se trenér, soutěžící, úředník anebo
kterýkoli člen národní asociace dopustil nevhodného chování.
2. Výbor pro mimořádné sankce projedná věc a může předvolat osobu (y) pro
potvrzení událostí.
3. Výbor pro mimořádné sankce projedná situaci a určí disciplinární opatření, které
bude uloženo. Výsledek jednání musí být neprodleně oznámen veřejnosti a je zaznamenán v
písemné formě, společně s příslušnými fakty a argumenty prezidenta WTF anebo generálního
tajemníka.
3.1. Možné porušení chování ze strany soutěžícího:
3.1.1. Odmítnutí příkazu rozhodčího pro dokončení postupu utkání, nevztahuje
se na uklonění soupeři na konci utkání nebo účasti vyhlášení vítězů.
3.1.2. Házení věcmi (helma, rukavice, atd.), jako výraz nespokojenosti
s rozhodnutím.
3.1.3. Neopuštění zápasové plochy po skončení zápasu.
3.1.4. Nevrácení se do zápasu ani po opakovaných povelech rozhodčího.
3.1.5. Nedodržení oficiálních soutěžních pravidel nebo příkazů.
3.1.6. Manipulace s bodovacím zařízením, senzory anebo jakékoliv částí PSS.
3.1.7. Každé vážné nesportovní chování v průběhu zápasu nebo agresivní
chování vůči soutěžním úředníkům.
3.2. Možné porušení chování ze strany trenéra, funkcionářů družstva nebo ostatních
členů národní asociace.
3.2.1. Stěžovat si anebo debatovat nad oficiálním rozhodnutím v průběhu nebo
po konci kola.
3.2.2. Diskutovat s rozhodčím nebo jinými úředníky,
3.2.3. Násilné chování nebo poznámky směrem k úředníkům, soupeři, opačné
straně nebo diváků během zápasu.
3.2.4. Provokovat diváky nebo šířit nepravdivé zvěsti.
3.2.5. Nařídit závodníkovi podílet se na nesportovním chování, například aby
zůstal na závodní ploše po zápase nebo odmítnutí se uklonit.
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3.2.6. Násilné chování, jako je házení nebo kopání osobních věcí nebo
soutěžních materiálů.
3.2.7. Neuposlechnutí pokynů úředníků na opuštění zápasové plochy a místa
konání soutěže.
3.2.8. Jakékoli další vážné prohřešky vůči úředníkům.
3.2.9. Jakýkoliv pokus podplatit úředníka.
4. Disciplinární opatření: Disciplinární opatření vydaná Výborem pro mimořádné
sankce se můžou lišit v závislosti na míře porušení. Mohou být uděleny tyto sankce:
4.1. Diskvalifikace sportovce.
4.2. Varování a vydaní oficiální omluvy.
4.3. Zrušení akreditace.
4.4. Zákaz vstupu do místa konání soutěže:
i)

zákaz vstupu na den

ii)

zákaz vstupu po dobu trvání šampionátu.
4.5. Zrušení výsledků:

i)

zrušení výsledku utkání a všech související ocenění.

ii)

zrušení bodů do WTF žebříčku.

4.6. Pozastavení činnosti pro sportovce, trenéra nebo funkcionáře družstva ze všech
WTF aktivit (včetně CU a MNA):
i)

pozastavení na 6 měsíců

ii)

pozastavení na 1 rok

iii)

pozastavení na 2 roky

iv)

pozastavení na 3 roky

v)

pozastavení na 4 roky
4.7. Zákaz účasti na WTF podporovaných nebo uznávaných mistrovství

i)

Specifikované mistrovství

ii)

Všechny šampionáty po stanovenou dobu (až na čtyři (4) roky)
4.8. Peněžní pokuta 100 – 5 000 amerických dolarů za porušení.
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5. Výbor pro mimořádné sankce může doporučit WTF, že je potřeba přijmout další
disciplinární opatření proti zúčastněným členům, ale ne omezení na dlouhodobější
pozastavení, doživotní zákaz anebo další peněžité pokuty.
6. Odvolání k disciplinárnímu řízení přijatá Výborem pro mimořádné sankce, mohou
být provedena v souladu s článkem 6 WTF stanov pro řešení sporů a disciplinární opatření.
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25. Ostatní záležitosti, které nejsou uvedeny v soutěžních
pravidlech
1. V případě, že se objeví jakákoliv záležitost, která není uvedena v pravidlech, musí
být rozhodnuto takto.
1.1. V záležitostech týkajících se soutěže bude rozhodnuto prostřednictvím konsensu
rozhodčích úředníků příslušné soutěže.
1.2. V záležitostech netýkajících se konkrétní soutěže během celého šampionátu, jako
jsou technické záležitosti, soutěžní záležitosti, atd. rozhoduje technický delegát.
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26. Signály rozhodčích

1. Volání závodníků
1) Obě pěsti jsou sevřené s palcem umístěným na prostředníčku a se zvednutým ukazováčkem
ve výšce uší.
2) Ruce dávat dolů a postupně ukázat na značku soutěžícího "Chung“ pravým ukazováčkem a
vydat slovní povel "Chung" a poté ukázat na značku soutěžícího "Hong" levým ukazováčkem
a vydat slovní povel "Hong".
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2. “Cha-ryeot” / “Kyeong-rye”/ “Nasadit helmu”
1) Zvednout otevřené dlaně proti sobě s palci složenými dovnitř ve výšce obočí. Ruce
udržovat po obou stranách mimo trup pod úhlem 45 stupňů a vydat slovní povel "Cha-ryeot"
2) Obě ruce složit do přední střední části trupu, těsně pod hrudní kostí s dlaněmi dolů a se
slovním povelem "Kyeong-rye". Držet vzdálenost pěsti mezi konečky prstů obou rukou a
mezi rukou a trupem.
3) Po povelu "Kyeong-rye" se vydá signál "nasadit helmu" takto - zvednout obě ruce ohnuté
pod úhlem 45 ° s otevřenými dlaněmi do výšky hlavy.
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3. “Joon-bi”
1) Složit pravou ruku směrem nahoru v úhlu 45 ° až je pravá ruka ve stejné výšce jako pravé
ucho.
2) Natáhnout prsty na pravé ruce, zatímco se pravá ruka natahuje na střed trupu těsně pod
hrudní kost. V postoji "Wen-Abgubi" (krok vpřed levou nohou) vydání slovního povelu
"Joon-bi".
Při průběhu tohoto povelu je levá ruka podél boku trupu. A ruka je lehce sevřená.
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4. “Shi-jak”
1) Postoj "Bum-seogi" vznikne z postoje "Joon-bi" odtáhnutím levé nohy, obě ruce jsou
rozevřeny o 45 stupňů od ramene s otevřenými dlaněmi.
2) Rychle dát obě ruce před prsa s dlaněmi proti sobě a vzdálenými 25 cm a vydat slovní
povel "Shi-Jak".
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5. “Kal-yeo” / “Keu-man”
Natáhnout pravou ruku dolů s otevřenou dlaní na střed trupu těsně pod hrudní kost v postoji
"Wen-abseogi" a vydat slovní povel "Kal-Yeo" / “Keu-man”.
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6. “Kye-sok”
Zaujmout postoj "Wen-abseogi" ohnout pravou paži nahoru a ukazováček je v blízkosti
pravého ucha a vydat slovní povel "Kye-sok."
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7. Konec kola
1) Po vyhlášení "Kal-Yeo" / "Keu-man" na konci kola, zvednout obě ruce se zaťatými pěstmi
do výšky těsně pod hrudní kostí nad středem trupu.
2) Roztáhnout pravou ruku na stranu trenéra "Chung" a levou ruku na stranu trenéra "Hong"
o 180 stupňů s otevřenými dlaněmi.
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8) Konec zápasu
Po vyhlášení "Kal-Yeo" / "Keu-man" na konci zápasu vydat příkazy:
1) "Cha-ryeot,"
2) Vydat signál pro "sundat helma"
3) Vydat slovní povel "Kyeong-rye".
Tyto signály jsou stejné jako (2. "Cha-ryeot" / "Kyeong-rye" / "nasadit helmu")
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9. Vyhlášení vítěze
1) V případě že je vítěz závodník "Chung"
2) Dát sevřenou pěst pravé ruky na střed trupu těsně pod hrudní kost
3) Pravou ruku natáhnout pod úhlem 45 ° s otevřenou dlaní vzhůru a prohlásit "ChungSeung".
* Při průběhu tohoto povelu je opačná ruka podél boku trupu. A ruka je lehce sevřená.
* V případě, že je vítězem závodník "Hong", postupuje se stejným způsobem a prohlášením
"Hong-Seung" pomocí levé ruky.
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10. “Woo-se-girok”
V případě, že vítěze nelze stanovit po 4. kole o zlatý bod:
1) Rozhodčí udělá dva kroky zpět. Začíná levou nohou a pak pravou nohou.
2) Dát levou a pravou nohu k sobě a v postoji "cha-ryeeot" dát slovní povel "Woo-se-girok".
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11. “Kye-shi”
Natáhnout ohnutou pravou ruku s vnitřním úhlem mezi ramenem 135 stupňů a ukázat na
stolek časomíry ukazováčkem se slovním povelem "Kye-shi".
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12. “Shi-gan”
Zkřížení ukazováčků obou rukou s levou rukou vně těsně pod nosem a ukázat na stolek
časomíry se slovním povelem "Shi-Gan".
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13. Počítání
Začíná se levou rukou uvolněnou a palec pravé ruky je na levém rameni. Při počítání od
"Hana" (1) až po "Da-seot" (5) se zvedá jeden prst po druhém na pravé ruce a začíná se od
palce v sekundovém intervalu. Po dosažení "Da-seot" (5) se otočí otevřená dlaň směrem k
závodníkovi. Stejný postup se opakuje s levou rukou počínaje palcem na pravém rameni a
postupně se staví při počítání "Ya-seot" (6) až "Yeol" (10). Po dosažení "Yeol" (10) otočit
otevřenou dlaň směrem k závodníkovi.
(Počítání by mělo být prováděno v blízkosti závodníkovi tváře, aby ho závodník slyšel a vidět
počet a rozhodčí mohl kontrolovat stav závodníka.)
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14. Svolání rozhodčích
V případě, že jeden nebo více bodovacích rozhodčích zvedne svoji ruku, pak středový
rozhodčí svolá rozhodčí na setkání. Při signálu pro shromáždění rozhodčích, rozšířit obě ruce
s otevřenou dlaní pod úhlem135 stupňů a pak dát obě ruky do výšky těsně pod hrudní kost na
střed trupu.
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15. Volání doktora
V případě, že středový rozhodčí učiní rozhodnutí, že sportovec je v nebezpečí a potřebuje
pomoc lékaře, pak středový rozhodčí okamžitě natáhne a přitáhne pravou ruku do výšky
pravého ucha a křičí "doktor, doktor ".
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16. Uložení “Kyong-go”
1) Začátek od pravého ucha s pravou rukou ohnutou a se zaťatou pěstí a zvednutým
ukazováčkem.
2) Natáhnout ruku o 45 stupňů, aby ukazováček ukazoval na závodníka a vydat slovní povel
"Chung" nebo "Hong".
3) Umístit pravou ohnutou ruku se sevřenou pěstí na levou stranu hrudi.
4) Natáhnout pravou ruku s ukazováčkem ukazujícím na čelo závodníka a vydat slovní povel
"Kyong-go"
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17. Uložení “Kam-jom”
1) Začátek od pravého ucha s pravou rukou ohnutou a se zaťatou pěstí a zvednutým
ukazováčkem.
2) Natáhnout ruku o 45 stupňů, aby ukazováček ukazoval na závodníka a vydat slovní povel
"Chung" nebo "Hong".
3) V postoji "Cha-ryeot", zvednout pravou pěst se zvednutým ukazováček a vydat povel
"Kam-jom".
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18. Smazání bodu
S ohledem na článek 12.5 těchto soutěžních pravidel, který stanovuje body smazané ihned po
příkazu "Kal-Yeo".
1) V postoji "Cha-ryeot", zvednout pravou dlaň před čelo ve vzdálenosti 20cm od čela.
2) Mávání pravou dlaní vodorovně zprava doleva na šířku ramen a zpět do výchozí polohy
pro zrušení zaznamenaných neplatných bodů.
Po signálu 2-3, jak je znázorněno na obrázku se vydá slovní pokyn "Shi-gan" ke stolečku
časomíry a vyhlásí se trest pro daného závodníka. Čas se znovu spustí po pokynu "Kye-sok.
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19. Žádost o video-replay
Na žádost trenéra musí středový rozhodčí vyhlásit "žádost o video-replay". Zvednout pravou
ruku těsně nad hlavou, zatímco drží kartu na video-replay obdrženou od trenéra, pak při
pohledu na rozhodčí stoleček a vydá slovní povel "Chung" nebo "Hong" "Video Replay".
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20. Udělení bodů po video-replay
V případě bodu uděleno po video-replay, zvedněte pravou ruku do výšky hlavy, jak je
znázorněno na obrázcích výše, pak vydat slovní povel "Chung" nebo "Hong" "Il- jeom ","
Eui-jeom "," Sam-jeom "
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21. Smazání bodů po video-replay
V případě zamítnutí bodů po video-replay, vydat slovní povel "Chung" nebo "Hong" "Iljeom", "Eui-jeom", "Sam-jeom" a následuje stejný postupe jako (18. Smazání bodů).
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22. Udělení “Kyong-go” po video-replay
V případě uděleného "Kyong-go" po video-replay se středový rozhodčí řídit stejným
postupem jako (16. Uložení "Kyong-go").
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23. Zamítnutí “Kyong-go” po video-replay
V případě zrušení platnosti "Kyong-go" po video-replay středový rozhodčí vydá slovní povel
"Chung" nebo "Hong" "Kyong-go" a pak následuje stejný postup jako (18. Smazání bodu).
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24. Uloženi “Kam-jom” po video-replay
V případě udělení "Kam-jom" po video-replay se bude středový rozhodčí řídit stejným
postupem jako (17. Uložení "Kam-jom").
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25. Zamítnutí “Kam-jom” po video-replay
V případě zamítnutí "Kam-jom" po video-replay středový rozhodčí vydá slovní povel
"Chung" nebo "Hong" "Kam-jom-go" a pak následuje stejným postup jako (18. Smazání
bodu).
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26. Přijetí důvodu protestu trenéra okamžité po video-replay
Středový rozhodčí jde k značce trenéra a slušně mu vrátí kartu.
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26. Zamítnutí důvodu protestu trenéra okamžité po video-replay
Středový rozhodčí se vrátí na značku pro rozhodčího a dá si kartu do kapsy u košile a poté se
pokračuje v utkání.
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