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Záštita svazu
Význam záštity
Český svaz Taekwon-Do ITF může vybrané akci pořádané školou či jednotlivým členem svazu status
Záštity. Akcí může být soutěž, seminář, školení apod. U akce se Záštitou je svazem garantováno
dodržování svazových směrnic a regulí. Svaz tím zároveň doporučuje všem členům účast na akci.
Akce, které je udělena záštita může po předchozí dohodě používat v propagačních materiálech loga a
jméno Svazu a informaci o Záštitě.
Jak o záštitu žádat






Soutěže – kontaktovat oddělení soutěží a spolu s vlastní žádostí zaslat návrh propozic a doplňující
informace na souteze@taekwondo.cz
Semináře, školení – kontaktovat technické oddělení a spolu s vlastní žádostí zaslat návrh propozic
a doplňující informace na technicke@taekwondo.cz
Organizátor akce kontaktujte příslušné oddělení svazu nejméně 1 měsíc před konáním a zašle
příslušné informace.
Příslušné oddělení žádost posoudí do 14 dnů ode dne přijmutí žádosti.
Po posouzení žádosti informuje oddělení neprodleně organizátora o výsledku a získá-li akce
záštitu, zajistí oddělení její zveřejnění v kalendáři akcí na www.taekwondo.cz.

Hlavní podmínky pro udělení záštity:








Předložení propozic připravované akce spolu se žádostí
Po skončení akce zašle do 7 dnů organizátor krátkou zprávu s hodnocením akce příslušnému
oddělení Svazu a správci www.taekwondo.cz spolu s 10 fotografiemi z jejího průběhu. U
soutěžních akcí rovněž výsledkové listiny, v případě seminářů doloží seznam účastníků.
Akce musí být určena pro členskou základnu svazu (omezení TS je možné)
Semináře, školení
o Organizátor v žádosti předloží stručnou koncepci akce, jmenný seznam přednášejících a
školitelů s uvedením jejich kvalifikace.
Soutěže
o Záštitu je možno udělit soutěži, která dodržuje směrnici č. 10 – Národní soutěže, soutěžní
pravidla a nařízení Rady svazu. Povoleny jsou zejména následující odchylky:
 Start soutěžících z jiných TKD federací
 Využití nekvalifikovaných rozhodčích pokud je to nezbytné pro zajištění chodu
soutěže
 Sloučení technických skupin A a B
 Start ve vyšších kategoriích tul (pouze o 1 kategorii výše) a váhových kategoriích
matsogi
 Start ve vyšších věkových skupinách pro disciplínu tul
o Není povoleno zejména:
 Propůjčovat vyšší technické stupně
 Start v matsogi s nižším technickým stupněm než 4. kup
Rada Svazu může podmínit přidělení finanční dotace akci předložením rozpočtu a následnou
výsledovkou.

