Zkoušky na technické stupně dan
Technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF vyhlašuje termín zkoušek na technické stupně 1.
až 6. dan.
Datum konání:

sobota 28. července 2018 (registrace 13:00–13:45, zkoušky od 14:00)

Místo konání:

Kulturní dům, Ostrovec u Varvažova

Pořadatel:

škola taekwonda ITF Ge Baek Hosin Sool

Přihlášení:

žádost o vykonání zkoušky (formulář je k dispozici na svazovém webu) a foto (viz
níže) zašle vedoucí sdruženého subjektu na e-mail technicke@taekwondo.cz

Uzávěrka:

neděle 27. května 2018 pro kandidáty na 4. až 6. dan
neděle 24. června 2018 pro kandidáty na 1. až 3. dan

Ke zkoušce musí kandidáti přinést:
● poplatek za zkoušku pro ITF v €, poplatek za zkoušku pro svaz v Kč a poplatek za desky na
přerážení v Kč (viz sazebník a kalkulačka na svazovém webu)
● poplatek za mezinárodní průkaz ITF (ITF Booklet) v € – pouze kandidáti, kteří jej chtějí vystavit
● cvičný nůž – pouze kandidáti na 2. až 5. dan
● lapu – pouze kandidáti mladší 15 let
Důležitá upozornění:
● Použijte novou žádost ze svazového webu, která je upravena podle aktuálních požadavků ITF.
Starší verze žádosti nebudou akceptovány.
● Technické oddělení bude opět akceptovat i nepodepsanou žádost o vykonání zkoušky zaslanou
e-mailem ve formátu DOC, ale pouze za předpokladu, že ji kromě vedoucího sdruženého subjektu
a případně velmistra Hwanga nemusí podepsat už nikdo další. V případě, že není možné zaslat
žádost e-mailem, může být žádost (se všemi podpisy) předána na sekretariát svazu.
● Fotografie kandidátů (ideálně pasové foto) se zasílají ve formátu JPEG a jsou pojmenované
jméno_příjmení.JPG. Max. velikost souboru je 1 MB.
● Pokud kandidát absolvoval technický seminář, který při kontrole kandidátů ještě není zapsán
v evidenci docházky a Technické oddělení nemá k dispozici alespoň příslušný docházkový
formulář, nelze kandidáta ke zkoušce připustit.
● V případě nesplnění platné legislativy svazu či ITF – zejména při nedodání řádně vyplněné žádosti
nebo požadované fotografie do uzávěrky – nemusí být kandidát ke zkoušce připuštěn.
● Zkoušky na technické stupně dan se řídí platnou svazovou směrnicí č. 3. Případné dotazy zodpoví
Technické oddělení.

