
 

Kontakt: Jiří Teslík | vedoucí oddělení rozhodčích |m: +420 608 367 368 | e: rozhodci@taekwondo.cz  

 

Mezinárodní kurz rozhodčích Taekwon-Do ITF 
 

Dovolujeme si vás pozvat jménem Českého svazu Taekwon-Do ITF na mezinárodní kurz rozhodčích ITF, který se 

bude konat ve dnech 27. – 29. ledna 2017. Kurz proběhne pod vedením prezidenta EITF a vedoucího výboru 

rozhodčích EITF, velmistra Michaela E. Prewetta. Místem konání je Wellness hotel STEP v Praze. Termín uzávěrky 

přihlášek je 15. ledna 2017 prostřednictvím online formuláře. Žadatelé o novou licenci ITF A / B, musí také zaslat 

digitální JPEG fotografii a vyplnit potřebnou dokumentaci ITF (viz přílohy na konci dokumentu). 

 

Organizátor Evropská federace Taekwon-Do  ITF 

 www.eitf-taekwondo.org 

 

Pořadatel Český svaz Taekwon-Do ITF, oddělení rozhodčích 

www.taekwondo.cz 

 

Termín   27. - 29. ledna 2017 

 

Místo  Wellness hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9, 190 00, Česká republika  

www.wellness-hotel-step.cz 

 

Určeno pro  • zájemce o získání nové, mezinárodně platné licence rozhodčího ITF A / B 

• mezinárodní rozhodčí s licencí, kteří absolvovali obdobný kurz před více než třemi lety    

• mezinárodní rozhodčí s platnou licencí, kteří mají zájem o aktualizaci znalostí a kontinuální   

   pokračování ve vzdělávání se v problematice soutěžních pravidel  Taekwon-Do ITF 

  • kouče, kteří mají zájem o seznámení se s aktuálními soutěžními pravidly, příp. změnami 

 

Poplatek 100€  poplatek za školení (s ITF Booklet) 

  150€  poplatek za školení (bez ITF Booklet) 

 

Certifikace 30€  certifikát účastníka školení vydaný GM Michaelem E. Prewettem  

150€    nová A licence rozhodčího (s ITF Passportem) 

80€  nová B licence rozhodčího (s ITF Passportem) 

 

Zájemci o vydání „certifikátu mezinárodního rozhodčího“, zašlou nejpozději 23. ledna 2017 (pondělí) e-mailem na 

adresu rozhodci@taekwondo.cz oficiální žádost na formuláři ITF (viz příloha) a digitální průkazovou fotografii ve 

formátu JPEG. 

 

S sebou  • ITF Passport, danový průkaz 

  • oficiální oděv rozhodčího ITF  

• dobok 

 

http://www.eitf-taekwondo.org/
http://www.taekwondo.cz/
http://www.wellness-hotel-step.cz/
mailto:rozhodci@taekwondo.cz
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Ubytování Wellness hotel STEP, Malletova 1141/4, Praha 9, 190 00, www.wellness-hotel-step.cz  

  recepce:  +420 296 786 350, hotel@hotelstep.cz 

 

jednolůžkový pokoj se snídaní  1.190,- Kč  

dvoulůžkový pokoj se snídaní  1.290,- Kč  

Při rezervaci uvádějte heslo    taekwondo 

 

Strava  oběd výběrem ze dvou jídel z menu den předem  220,- (platba hotelu) 

  večeře formou teplého bufetu „All you can eat“  280,- (platba hotelu) 

 

 

Program Pátek 27. ledna 2017 

  16:00 – 17:00 registrace I.     salonek Panorama 

17:00 – 20:00 školení / teorie     salonek Panorama 

   

Sobota 28. ledna 2017 

09:00 – 13:00   školení / praxe v doboku   sál G 

13:00 – 14:00 registrace II. (pozdní příjezd)  salonek Panorama 

  15:00 – 19:00 školení / teorie     salonek Panorama               

   

Neděle 29. ledna 2017 

09:00 – 13:00 školení - teorie     salonek Panorama 

 

Přihlášky  prostřednictvím tohoto on-line formuláře nejpozději do 15. ledna 2017! 

  Kontrolní seznam přihlášených účastníků v tomto odkazu 

 

Přílohy  Letter of Approval by ITF 

EITF President invitation 

Application for international umpire qualification 

ITF umpire rules 

ITF tournament rules 

  

http://www.wellness-hotel-step.cz/
mailto:hotel@hotelstep.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBllXV9KXMnb_vnPb8gmqhsiBB6BkQ00jXcf9TaXZOOMAlWw/viewform
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GTeOSZ6OIdAYSZCVj6rm5S1tFz1om1-2lIKAfB6VMZw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0BwuNNhNOeriQbFZ1Uk1uUldMajBuVU5zWE9DRDZtYTVaaHJB
https://drive.google.com/open?id=0BwuNNhNOeriQYzFHeVdlRjNUbGc
https://drive.google.com/open?id=0BwuNNhNOeriQSFJzQ3hNSllWT3c
https://drive.google.com/open?id=0BwuNNhNOeriQOXVsTm1hNTdZT28
https://drive.google.com/open?id=0BzYXpQoTaE07b0RRVGV3OHZFMUE

