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Směrnice č. 02

Zkoušky na technické stupně kup
schváleno dne 11. ledna 2013
(změny vyznačeny červeně)

1. Každý sdružený subjekt Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále také oddíl škola) má právo požádat
Český svaz Taekwon-Do ITF (dále také svaz) o provedení zkoušek na technické stupně kup pro své
členy.
2. V žádosti musí být uvedeno jméno zkušebního komisaře, plánované místo a datum zkoušek.
V případě zkoušek s předsedou zkušební komise svazu musí být garantován počet žadatelů
(minimálně 20). V případě menšího počtu žadatelů budou zkoušky po dohodě provedeny pro více
škol společně. V případě, že škola nebude mít alespoň 20 žadatelů o zkoušku, uhradí svazu
manipulační poplatek ve výši 3.000,- Kč.
3. Členové školy, jež nemá ve svých řadách kvalifikovaného učitele – trenéra (viz směrnice č. 04),
nesmí vykonávat zkoušky na technické stupně kup. Ve spolupráci s technickým oddělením je možné
situaci dočasně řešit zajištěním technického garanta.
4. Všichni mezinárodní instruktoři mohou provádět zkoušky na technický stupeň kup pouze ve svých
školách. Předseda zkušební komise svazu může povolit mezinárodnímu instruktorovi provést
zkoušky i v jiné než domovské škole a také může mezinárodnímu instruktorovi pozastavit
vykonávání zkoušek na technické stupně kup.
5. Žádost o zkoušky musí být podána přes webový formulář minimálně 2 týdny před plánovaným
termínem zkoušek na sekretariát svazu. Pokud mezinárodní instruktor nahlašuje zkoušky ve své
škole a pod svým vedením, může být žádost podána minimálně 2 pracovní dny před plánovaným
termínem zkoušek. Pověřený pracovník svazu dohodne s vedoucím školy datum, čas a místo
zkoušek a pověří mezinárodního instruktora jejich provedením. Současně bude jmenován zástupce
svazu, který zodpovídá za regulérní a důstojný průběh zkoušek z hlediska požadavků svazu a ITF.
6. Žadatelé o zkoušky musí být řádnými členy svazu a školy, která je sdruženým subjektem Českého
svazu Taekwon-Do ITF. Ke zkouškám doporučuje žadatele jejich přímý učitel po posouzení jejich
technické, teoretické a morální způsobilosti, po uplynutí minimálního předepsaného časového
intervalu od minulé zkoušky 1).
7. Před zkouškou musí být připraveny řádně a čitelně, tiskacím písmem vyplněné oficiální zkouškové
protokoly Českého svazu Taekwon-Do ITF, se všemi náležitostmi a vybrány poplatky od žadatelů v
předepsané výši 2) (90% poplatků náleží svazu, 10% připadne pořádající škole).
8. Každý žadatel nastoupí ke zkoušce v čistém oficiálním doboku ITF a předloží platný průkaz svazu,
se všemi náležitostmi3). Učitel (trenér) školy je oblečen v čistém doboku, nebo spolu s vedoucím příp.
ostatními oficiálními zástupci školy ve společenském oděvu (sako, kravata).

9. V průběhu zkoušek jsou všichni přítomní povinni chovat se důstojně podle pravidel ITF, s respektem
a zdvořilostí zejména k mezinárodnímu instruktorovi, zástupci svazu, svému vedoucímu a učiteli.
Místnost, kde probíhají zkoušky, musí být slavnostně vyzdobena (vlajka nebo znak ITF, podobizna
gen. Choi Hong Hi, zásady Taekwon-Do apod.) a vybavena stolem s potřebným počtem židlí. Před
příchodem mezinárodního instruktora do dódžang musí být všichni uchazeči o zkoušky již
připraveni v tichosti na svých místech, vyrovnáni v řadách podle technických stupňů. Při vstupu
mezinárodního instruktora do dódžang velí učitel (trenér), vedoucí školy, nebo nejvyšší tech. stupeň
povel "pozor" (čcharjot), instruktor přejde před nastoupené studenty ke stolku a poté je velen povel
"pozdrav zkušební komisi" (simsa soge kjong je). Před zahájením zkoušek, po pozdravu zkušební
komise, skládají všichni žadatelé slib Taekwon-Do (vybraný člen školy s nejvyšším technickým
stupněm předříkává slib a ostatní jej opakují).
10. V případě projevů nekázně, nebo závažných organizačních nedostatcích, které narušují průběh, nebo
důstojnost zkoušek, je zástupce svazu oprávněn pozastavit zkoušky do sjednání nápravy, nebo jejich
konání zrušit.
11. Po ukončení zkoušek podepíší mezinárodní instruktor, zástupce svazu a vedoucí školy "Záznam o
provedených zkouškách na T.S." a zkouškové protokoly, v nichž budou zaznamenána jména všech
žadatelů, čísla členských průkazů, současný a požadovaný technický stupeň, datum minulé zkoušky,
bodové hodnocení provedených zkoušek, jejich výsledky a poplatky.
12. Vedoucí školy odevzdá řádně vyplněné formuláře "Záznam o provedených zkouškách na TS",
protokoly s vyúčtováním a peníze za zkoušky do 5 pracovních dnů na sekretariát svazu. V případě
pozdního dodání bude účtováno penále 200,- Kč a dále 200,- Kč za každý započatý týden po tomto
termínu.
13. Jiným způsobem provedené zkoušky na technický stupeň kup nebudou členům Českého svazu
Taekwon-Do ITF uznány za platné. Při nesplnění výše uvedených podmínek nebudou žadatelé ke
zkoušce připuštěni.

1)

Minimální časový interval od poslední zkoušky při zkoušce na :

10. kup je udělen dnem registrace u svazu, tj. dnem vystavení členského průkazu svazu
9. kup je 1 měsíc od udělení 10. kupu
program→ základní 30 měsíců

18 měsíců

12 měsíců

zkouška↓

(měs.)

(hod./měs.) (hod./měs.) (hod./měs.)

9.-8. kup

3

39 / 2

39 / 1

104 / 1

8.-7. kup

3

39 / 2

39 / 1

104 / 1

7.-6. kup

4

39 / 2

39 / 1

104 / 1

6.-5. kup

4

58,5 / 3

78 / 2

104 / 1

5.-4. kup

4

58,5 / 3

78 / 2

104 / 1

4.-3. kup

4

58,5 / 3

78 / 2

104 / 1

3.-2. kup

5

78 / 4

78 / 2

104 / 1

2.-1. kup

5

78 / 4

117 / 3

208 / 2

*30-ti měsíční program zahrnuje výuku 1,5 hodiny denně, 3 dny v týdnu v celkovém souhrnu 585 hodin
*18-ti měsíční program zahrnuje výuku 1,5 hodiny denně, 6 dnů v týdnu v celkovém souhrnu 702 hodin
*12-ti měsíční program zahrnuje výuku 4 hodiny denně, 6 dnů v týdnu v celkovém souhrnu 1248 hodin
* měsíce minimálního časového intervalu od poslední zkoušky uvedené v tabulce jsou dány počtem odcvičených hodin
při jednom ze tří programů uvedených v tabulce

Běžný rozsah zkoušek je o jeden stupeň (kup). Ve výjimečných případech, lze při dodržení časových intervalů mezi
zkouškami složit zkoušku o dva stupně. Při přestupu z jedné školy do druhé se interval mezi zkouškami počítá od data
přestupu do nové školy, uvedeného v průkazu zaznamenaného v databázi Svazu. V případě ukončení členství ve svazu a
jeho následném opětovného obnovení se interval na zkoušky počítá od data nového vstupu (registrace) do svazu.
2)

Poplatky za zkoušky na TS kup :
9. - 7. kup : 300,-Kč
6. - 5. kup : 350,-Kč
4. - 3. kup : 400,-Kč
2. - 1. kup : 450,-Kč

V případě zkoušky o dva technické stupně platí žadatel poplatek za oba stupně, výjimkou je případ dosažení celkové
sumy bodů za zkoušku 70 a více, kdy automaticky získává žadatel jeden technický stupeň navíc bez poplatku.
3)

Platným průkazem se rozumí :

průkaz Českého svazu Taekwon-do ITF s řádně vyplněnými iniciálami, fotografií, a uhrazenými členskými příspěvky
(formou ročního poplatku za členství ve Svazu známek) v souladu se směrnicí č. 5 (v platném aktuálním znění). s
vyplněnými daty všech složených zkoušek na TS a podpisy schválených zkušebních komisařů Svazu, razítkem aktuálního
oddílu, podpisem vedoucího oddílu s datem započatého členství.
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