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Kvalifikace trenérů a učitelů Taekwon-Do
Směrnice pro národní kvalifikace trenérů a učitelů – schváleno dne 17.6.2015
1. Žádný sdružený subjekt České národní unie Taekwon-Do ITF (dále sdružený subjekt) nesmí
umožnit vést výuku Taekwon-Do ITF osobám bez platného průkazu trenéra vydaného Českou národní unií
Taekwon-Do ITF (dále unie). Mezinárodní instruktor ITF, který není držitelem platného průkazu trenéra
vydaného unií, může vést výuku Taekwon-Do ITF v sdružených subjektech pouze se svolením Rady unie.
2. V případě, že sdružený subjekt nemá k dispozici kvalifikovaného trenéra (učitele), může se obrátit na
technické oddělení unie (dále TO), které se pokusí pro sdružený subjekt kvalifikovaného trenéra (učitele)
zajistit.
3. V unii se udělují čtyři trenérské třídy: 1. - 3. trenérská třída je trenér, 4. trenérská třída je asistent.
4. Trenérské třídy jsou udělovány na dobu neurčitou. Pokud nemá držitel trenérské třídy uhrazenou členskou
známku na aktuální rok, nesmí v rámci unie vykonávat činnost trenéra nebo asistenta.
5. Platby za trenérské licence
Viz ekonomická a finanční směrnice
5. Na základě pravidel ITF může kvalifikovaný trenér (učitel) vyučovat techniky Taekwon-Do ITF dle
svého technického stupně v rámci unie takto:
A.
B.
C.
D.

1. dan – vyučovat techniky resp. držitele do 5. kupu
2. dan – vyučovat techniky resp. držitele do 3. kupu
3. dan – vyučovat techniky resp. držitele do 1. kupu
4. dan a vyšší – vyučovat techniky resp. držitele do výše svého technického stupně

6. trenérská třída (asistent)
Držitel 4. trenérské třídy smí výjimečně vést trénink za těchto podmínek:
A. je starší 18 let
B. má svolení trenéra (učitele)
C. nevyučuje nové techniky, pouze opakuje již probranou látku

Požadavky pro udělení 4. trenérské třídy:
A. věk minimálně 15 let
B. technický stupeň minimálně 2. kup
C. absolvování svazových seminářů v rozsahu minimálně 10 hodin (unijní kurzy se nezapočítávají)

7. trenérská třída
Držitel 3. trenérské třídy je oprávněn vést samostatně výuku Taekwon-Do ITF v rámci unie.

Požadavky pro udělení 3. trenérské třídy:
4. trenérská třída
A.
B.
C.
D.
E.
F.

věk minimálně 18 let
technický stupeň minimálně 1. dan
praxe jako asistent minimálně 1 rok od udělení 4. trenérské třídy
absolvování školení unijních rozhodčích včetně přezkoušení
praktická zkouška z vedení tréninku
absolvování obecného školení pro 3. trenérskou třídu schváleného unií, které se skládá z přednášek základu
sportovního tréninku + zdravovědy a přezkoušením z obecné části formou písemného testu
G. absolvování odborné části (Taekwon-Do ITF) v rozsahu 30 vyučovacích hodin (minimálně 50 % aktivní účasti
na unijních seminářích, ostatní může být formou
H. unijních kurzů, počítá se od data udělení 4. trenérské třídy) a přezkoušení formou písemného testu z teorie
Taekwon-Da ITF na 1. dan

8. 2. trenérská třída
Držitel 2. trenérské třídy je oprávněn vést samostatně výuku Taekwon-Do ITF v rámci unie a může na
základě osvědčení o rekvalifikaci, které obdrží po absolvování školení, žádat o živnostenský list.
Požadavky pro udělení 2. trenérské třídy:
3. trenérská třída
A. věk minimálně 20 let
B. technický stupeň minimálně 2. dan
C. trenérská (učitelská) praxe minimálně 2 roky od udělení 3. trenérské třídy, při vedení více než 6 hodin
tréninků týdně po celou dobu praxe je minimální období zkráceno na 1 rok
D. praktická zkouška z vedení tréninku, pokud nebyla absolvována dříve absolvování obecného školení pro 2.
trenérskou třídu schváleného svazem, které se skládá z přednášek vědeckého základu sportovního tréninku v
rozsahu stanoveném vyhláškou MŠMT ČR a přezkoušení z obecné části formou písemného testu žadatelé bez
maturity musí navíc absolvovat všeobecně vzdělávací kurz v rozsahu 50 vyučovacích hodin formou přednášek
absolvování odborné části (Taekwon-Do ITF) v rozsahu 60 vyučovacích hodin (minimálně 50 % aktivní účastí
na svazových seminářích, ostatní může být formou unijních kurzů, počítá se od udělení 3. trenérské třídy) a
přezkoušení z odborné části formou písemného testu z teorie Taekwon-Do ITF na 2. dan

9. 1. trenérská třída
Držitel 1. trenérské třídy je oprávněn vést samostatně výuku Taekwon-Do ITF v rámci unie a
může na základě diplomu, který obdrží po absolvování školy, žádat o živnostenský list.
Požadavky pro udělení 1. trenérské třídy
1. trenérská třída
A. technický stupeň minimálně 3. dan
B. trenérská (učitelská) praxe minimálně 2 roky od udělení 2. trenérské třídy středoškolské vzdělání ukončené
maturitou nebo náhradní školení pořádané VŠ absolvování dvouleté trenérské školy se specializací TaekwonDo ITF 1) nebo absolvování VŠ se specializací Taekwon-Do ITF 1)

10. Žádosti o uznání některých požadavků pro zisk trenérské třídy řeší individuálně TO (např.
prominutí obecné části díky studiu na jiné škole)
11. Vystavování trenérských tříd a nezbytné související úkony (evidence účastí na unijních
seminářích a kurzech, příprava a vyhodnocení odborných testů, atd.) provádí TO, které je k tomu pověřeno
Radou unie.
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12. Žádost 2) zasílá vedoucí školy na e-mail TO nebo předává osobně členům TO. V případě žádostí
o 4. trenérskou třídu stačí zaslat jmenný seznam žadatelů s daty narození na e-mail TO.
13. Nejpozději 21 dnů po obdržení žádosti oznámí TO sdruženému subjektu písemně schválení nebo
důvody neschválení žádosti.
14. V případě, že držitel 3. trenérské třídy založí nový sdružený subjekt či novou skupinu s alespoň
10 nově zaregistrovanými členy svazu a povede v této skupině pravidelně tréninky 3), uhradí mu
unie poplatky za školení a testy (po předložení příslušných potvrzení o platbách), které byly nutné pro zisk
trenérské třídy.
15. Národní instruktor
Národní instruktor je oprávněn vést samostatně výuku Taekwon-Do ITF v rámci unie. Není však
oprávněn k vykonávání zkoušek na technické stupně. Národní instruktor nosí tobok pouze
s lemovanou spodní částí haleny. Náleží mu instruktorské výložky a titul „Sabom“ (učitel).
Požadavky pro udělení titulu „národní instruktor“:
technický stupeň minimálně 4. Dan minimálně 3. trenérská třída aktivně vede tréninkovou skupinu v rámci
svazu věk minimálně 22 let
Žádost o udělení titulu „národní instruktor“ zasílá vedoucí školy na e-mail TO, čímž také žadateli potvrzuje
splnění všech požadavků pro udělení titulu. O udělení titulu rozhoduje TO.
Nejpozději 21 dnů po obdržení žádosti oznámí TO sdruženému subjektu písemně schválení nebo
důvody neschválení žádosti
16. Mezinárodní instruktor
Mezinárodní instruktor je oprávněn vést samostatně výuku Taekwon-Do ITF v rámci unie i v zahraničí. Je
také oprávněn k vykonávání zkoušek na technické stupně kup a Dan do druhého stupně, v rámci unie dle
aktuálně platných unijních ustanovení. Mezinárodní instruktor nosí instruktorský tobok.
Náleží mu instruktorské výložky a titul „Sabom“ (učitel).
Požadavky pro udělení titulu „mezinárodní instruktor“:
technický stupeň minimálně 4. Dan minimálně 2. trenérská třída aktivně vede tréninkovou skupinu v rámci
unie minimálně 2 roky věk minimálně 24 let
Žádost o udělení titulu „mezinárodní instruktor“ zasílá vedoucí školy na e-mail TO. Touto žádostí žádá o
umožnění složení zkoušky na mezinárodního instruktora v rámci mezinárodního instruktorského kurzu IIC.
ITF. Žadatel musí také splnit všechny podmínky předepsané ITF , mimo jiné musí být držitelem trenérského
certifikátu plakety ITF . O udělení titulu a umožnění zkoušky rozhoduje Rada unie na základě doporučení
TO. Nejpozději 5 dnů po jednání Rady oznámí TO sdruženému subjektu písemně schválení nebo důvody
neschválení žádosti.
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