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

neděle 17. března 2019 (registrace 13:00–13:45, zkoušky od 14:00)

Místo konání:

Sportcentrum, Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem

Pořadatel:

Oddělení reprezentace Českého svazu Taekwon-Do ITF

Přihlášení:

pouze elektronickypřes Portál členů

Uzávěrka:

čtvrtek 17. ledna 2019 pro kandidáty na 4. až 6. dan
úterý 12. února 2019 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:
● Žádosti se nově podávají již pouze elektronicky přes Portál členů (portal.taekwondo.cz
).
Nedílnou součástí elektronické žádosti je pasové foto kandidáta ve formátu JPEG, písemná práce
v češtině a angličtině (pouze na 4. dan) a naskenovaná Žádost ITF o povolení zkoušky (pouze na
4. až 6. dan). Bez těchto náležitostí nelze žádost podat.
● Žádost se podává přes tlačítko Žádost o vykonání danové zkoušky na evidenční kartě člena.
Žádost o vykonání zkoušky na 1. až 3. dan může za kandidáta podat vedoucí školy (přesněji osoba
s přístupem
„správce“ školy). Žádost o vykonání zkoušky na 4. až 6. dan musí podat kandidát sám.
● Podpis instruktora a vedoucího školy na žádosti je také elektronický. Po odeslání žádosti obdrží
instruktor a vedoucí školy automaticky generovaný e-mail s informací o přijetí žádosti a způsobu
schválení žádosti.
● 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 nebude kandidát ke zkoušce připuštěn.
● Zkoušky na technické stupně dan se řídí platnou svazovou směrnicí č. 3. Případné dotazy zodpoví
Technické oddělení.

