
Český svaz Taekwon-Do ITF 
technické oddělení 

Zátopkova 100/2, P.S. 40, Praha 6, 160 17 

mobil svaz : 604 258 109, e-mail : technicke@taekwondo.cz 

 

 

Zkoušky na technické stupně dan 
 

 

Datum konání:         14. prosince 2014 

Uzávěrka přihlášek: 9. listopadu 2014 

Poučení:  9:00 (nutná přítomnost všech kandidátů) 

Registrace:  9:00 – 9:45 hod. 

Začátek zkoušek: 10:00 

Místo konání:         sportovní hala Campus – Masarykova Univerzita, Kamenice 753/5, Brno 

Organizátor:              ČST ITF – technické oddělení 

 
Žádosti zasílejte vždy na technicke@taekwondo.cz a sekretariat@taekwondo.cz (použijte formulář z webu TO). 

 

Navržení kandidáti musí splňovat příslušné směrnice svazu. Školy, které žádají o zkoušky pro své členy, musí 

mít uhrazen poplatek za plaketu ITF pro letošní rok. Registraci musí za všechny své kandidáty vyřizovat 

vedoucí školy nebo jeho pověřený zástupce (písemný doklad při registraci nebo e-mailem na 

technicke@taekwondo.cz). Za všechny své kandidáty zašle vedoucí školy e-mailem na TO a sekretariát svazu 

žádosti se svým podpisem a podpisem přímého trenéra. V případě, že žádosti budou zaslány z oficiální e-mailové 

adresy školy, nemusí být vedoucím školy podepsány. V případě nemožnosti skenovat podpis zašle vedoucí školy 

podepsané žádosti také v listinné podobě na sekretariát svazu.  
 

 

Ke zkouškám musí mít uchazeči: 

- poplatek ITF v eurech a organizační poplatek v korunách (nový sazebník na webu TO nebo kalkulačka) 

- poplatek za desky – na I. – III. dan - juniorky, junioři, veteránky, veteráni 210 Kč, seniorky, senioři 320 Kč   

- poplatek za desky – na IV. a V. dan - seniorky 250 Kč, senioři 420 Kč, veteránky 140 Kč, veteráni 320 Kč 

- kandidáti mladší 15 let lapu  

- kandidáti na II. dan a vyšší cvičný nůž 
 

Důležitá upozornění ! 

 

Zkoušky proběhnou dle směrnice č. 03 

 
Vzhledem k potřebě vytvořit všem uchazečům jednotné podmínky pro zkoušky, zajistí technické oddělení pro 

každého uchazeče náležitý počet desek. Vlastní desky nebudou povoleny. 

 

Fotografie v el. podobě zasílejte do uzávěrky přihlášek na technicke@taekwondo.cz (pasové  foto  v JPG 

formátu,  rozměry  min. 640 x 480 až max. 800 x 600 pixelů s pojmenováním souboru Jméno_Příjmení.JPG) 

 

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost novému sazebníku poplatků v eurech, který je ke stažení na webu. Při 

registraci prosíme vedoucí škol, aby měli nachystanou částku v eurech, případně i korunách přesně. Usnadníte 

tak celý proces registrace. Děkujeme. 

 
V případě nesplnění výše uvedených podmínek, nemusí být kandidát ke zkoušce připuštěn. 

 

 
 

 

 

Technické oddělení 
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