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Směrnice pro pořádání zkoušek na TS Kup Dan
Směrnice pro zkoušky na technické stupně
Schváleno – 19. ledna 2006
Novelizováno – 28. srpen 2012
Novelizováno – 17. června 2015
Novelizováno – 9. prosince 2015
Art. 1.
1.1 Pořadatelem se může stát kterýkoliv z registrovaných oddílů pod Českou národní unií Taekwon-Do ITF (dále jen ČNUT).
1.2 O termín zkoušek musí být žádáno měsíc dopředu, seznam uchazečů a technický stupeň a jméno zkoušejícího musí administrátor
školy odeslat prostřednictvím systému ONLINE ITF CLUB nejpozději sedm dnů předem.
Art. 2.
2.1 Pro zkoušky zajistí

Čistou tělocvičnu (s minimální teplotou 20°)

Stůl s bílým ubrusem pro 4 osoby, 4 židle

Pomůcky pro zkoušky tzn. přerážecí desky, žíněnky, chrániče a stopky

Výzdobu tělocvičny – znak ITF, znak ČNUT, obraz gen. Choi Hong Hi (ostatní je volitelné)

Trenéra nebo asistenta s min stupněm 1. Kup, který bude vydávat povely. Pro zkoušky na T. S. Dan musí mít velící asistent
minimálně 1. Dan
2. 2 Minimální časy pro zkoušky na žákovské T. S. jsou - do 15 uchazečů 60 minut do 25 uchazečů 90 minut, do 40 uchazečů 120 minut,
do 60 a výše 180 minut.
Pro zkoušky na T.S. Dan do 6 kandidátů min 120 minut, pro 7 kandidátů a více je minimální čas 150 minut
Art. 3.
3.1 Časové rozmezí pro jednotlivé zkoušky:

Na 10. Kup minimálně 2 měsíce

Na 9. Kup minimálně 2 měsíce

Na 8. Kup minimálně 2 měsíce

Na 7. Kup minimálně 2 měsíce

Na 6. Kup minimálně 3 měsíce

Na 5. Kup minimálně 3 měsíce

Na 4. Kup minimálně 3 měsíce

Na 3. Kup minimálně 4 měsíce

Na 2. Kup minimálně 4 měsíce

Na 1. Kup minimálně 5 měsíců
Tento časový odstup je stanovený na základě tabulky uvedené v encyklopedii TKD p. gen. Choi Hong Hi. Uvedená doba je minimální a
může být aplikována v případě vymezeném rovněž stejnou tabulkou a to je – trénink 3x týdně po 1,5 hodiny. V běžném případě
tréninku 2x týdně 1 hodina jsou časy o jeden měsíc delší. Tréninky se rozumějí pouze cvičební jednotky s kvalifikovaným instruktorem
nebo trenérem (držitelem instruktorské plakety ITF pro daný rok).
3.2 Redukce časového odstupu dle účasti na semináři:

Národní seminář 1 měsíc (redukce po účasti na více seminářích se nesčítá)

Letní tábor spojený s technickým seminářem (min 7 dní) 1 měsíc

Oficiální mezinárodní seminář pořádaný AETF nebo ITF 6 měsíců – jen v případě černých pásů. V případě žákovských stupňů je
redukce rovněž 1 měsíc.

3.3 Časové rozmezí mezi zkouškami na T. S. Dan:

Na 1. Dan 1,5 roku

Na 2. Dan 2 roky

Na 3 Dan 3 roky

Na 4. Dan 4 roky

Na 5. Dan 5 let

Na 6. Dan 6 let

Na 7. Dan 7 let

Na 8. Dan - není uveden časový odstup vybere povyšovací komise ITF

Na 9. Dan - není uveden časový odstup vybere povyšovací komise ITF
Tento časový odstup je stanovený na základě tabulky uvedené v encyklopedii TKD p. gen. Choi Hong Hi. Uvedená doba je minimální a
může být aplikována v případě vymezeném rovněž stejnou tabulkou a to je – trénink 3x týdně po 1,5 hodiny. V běžném případě
tréninku 2x týdně 1 hodina jsou časy o šest měsíců delší. Tréninky se rozumějí pouze cvičební jednotky s kvalifikovaným instruktorem
nebo trenérem.
Art. 4
4.1 Účastnit zkoušek se může pouze registrovaný člen ČNUT s platnou licenční známkou na dané období, nebo jiný člen ITF, kterému
zkoušky povolí technická komise ČNUT
4.2 Účastník je povinen nastoupit ke zkouškám v čistém předepsaném úboru (Doboku)
4.3 V den zkoušek musí být účastník zdravotně způsobilý k fyzickému výkonu
4.4 Účastník pod vlivem alkoholu, drog či povolených medikamentů snižujících reakční schopnost či jinak fyzicky a psychicky
omezujících (dle antidopingových směrnic) bude ze zkoušek vyloučen
4.5 Účastník je povinen zkušební komisi předložit svůj platný průkaz o členství v ITF
4.6 Během zkoušek není povoleno z tělocvičny odcházet ani jiným způsobem rušit jejich průběh
4.7 Účastníci jsou povinni setrvat v tělocvičně, až do úplného závěru zkoušek neurčí-li jinak zkušební komise
Art 5
5.1. Zkoušky může provádět pouze mezinárodní instruktor, který je registrovaný v NA nebo AA asociaci v ČR – ve smyslu stanov a
směrnic AETF a ITF, který se prokáže ID průkazem s identifikačním číslem mezinárodního instruktora, platným certifikátem (instruktorskou
plaketou ITF pro daný rok) a je pověřen TK ČNUT. U zkoušek musí být přítomen zástupce TK ČNUT nebo jí pověřená osoba.
5.2. Mezinárodní instruktor smí provádět zkoušky maximálně do polovičky výšky svého technického stupně.
5.3 Mezinárodní instruktor je povinen provést zkoušky v souladu se směrnicemi TK ČNUT, AETF a ITF.
5.4 Mezinárodní instruktor je povinen zkoušky ukončit:

Není-li tělocvična způsobilá ke zkouškám ve smyslu Art. 2.1

Není-li dostatek času pro provedení zkoušek

Je-li rušen důstojný průběh zkoušek

Dojde-li ke zvláštním událostem jako je vážné zranění, později zjištěné vážné překážky nebo jiným technickým problémům
zabraňujícím řádnému provedení zkoušek.
Art. 6.
6.1 Člen TK ČNUT má právo inspekce při průběhu zkoušek, vedoucí oddílu a mezinárodní instruktor je povinen zajistit veškeré podmínky
a požadavky pro výkon inspekce.
Art. 7.
7.1 Ceny zkoušek:
Viz směrnice ekonomická a finanční směrnice ČNUT
7.2 Rozdělení finančních prostředků ze zkoušek
T.S. Kup
40 % pro oddíl, zisk ze zkoušek je oddíl povinen použít na účast svých trenérů na seminářích.
60 % pro ČNUT - bude vloženo/zasláno na účet ČNUT.
Základní náklady a odměna pro instruktora Art. 13. je vždy předmětem smlouvy mezi oddílem a členy komise, platba je vždy hrazena
přes účet ČNUT.
T.S. Dan
poplatek v € určen pro ITF a dle bodu 7.1 pro ČNUT.
Základní náklady a odměna pro instruktora je vždy předmětem smlouvy mezi ČNUT a instruktorem vždy je hrazena přes účet ČNUT.
7.3 Poplatek za zkoušky na TS Kup se platí nejpozději před začátkem zkoušek.
7.4 V případě, že uchazeč své zkoušky nesloží, má povolen reparát v rámci své platby. Nesloží-li zkoušky ani podruhé částka propadá
ČNUT v plné výši tzn. Bez rozdělení mezi oddíl a ČNUT.
7.5 Platba na zkoušky „Dan“ se provádí v korunách českých „Kč“ a to i platba vyčíslená v zahraniční měně (kurz se stanovuje dle
denního kurzu ČNB v den konání zkoušek). Platba se zasílá na účet ČNUT.
Art. 8. V případě, že zkoušky trvají déle než 3 hodiny, jsou po každých 90 minutách přerušeny na 10 minutovou pauzu.
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Art. 9. Procedura:
9.1
1. Oddíl měsíc před zkouškami požádá o volný termín.
2. Vedoucí organizačního subjektu, prostřednictvím systému ONLINE ITF CLUB podá žádost (request) o zkoušky – vybere
mezinárodního instruktora a uchazeče o zkoušku. Tato žádost musí být odeslána min. sedm dnů před zkouškou spolu s platbou
na účet ČNUT.
V případě zkoušky na T.S. Dan musí, TK požádat o povolení Prezidenta ČNUT.
3. TK na základě kontroly dat uchazečů v systému ONLINE ITF o oprávněnosti požadavku zašle potvrzení prostřednictvím systému
ONLINE ITF povolení / zamítnutí pořádat zkoušky. Potvrzení o platbě bude zasláno na kontaktní e-mail autorizovaného centra.
4. Veškeré organizační záležitosti je nutné ukončit před příchodem zkušební komise do tělocvičny.
5. Uchazeči jsou oblečeni v čistých cvičebních úborech a s páskem, který označuje jejich současný technický stupeň.
6. Uchazeči stojí na svých místech.
7. V komisi je zastoupena ČNUT členem TK ČNUT nebo jím pověřeným zástupcem, mezinárodním instruktorem nositelem min. 4.
Danu s platnou licencí ITF, předsedou oddílu nebo hlavním trenérem oddílu.
8. Velící asistent zavelí k pozdravu komise.
9. Mezinárodní instruktor se představí dle pravidel a uvede svoje identifikační číslo mez. instruktora.
10. Předseda komise zkontroluje platné průkazy. Držitele neplatných průkazů vyřadí ze zkoušek.
11. Mez. Instruktor vydává povely asistentovi, který je předává skupině.
12. Uchazeči si nastupují dle výzvy po skupinách s minimálně 1 členem a maximálně 6 členy.
13. Po ukončení zkoušek přečte mezinárodní instruktor výsledky zkoušek a podepíše průkazy.
14. Po přečtení výsledků předá zástupce TK certifikáty s podepsanými průkazy úspěšným uchazečům.
15. Shledá-li kterýkoliv člen komise, že došlo k porušení bodů těchto směrnic má právo zkoušky pozastavit a po projednání s
ostatními členy komise závadu odstranit nebo zkoušky odročit na dobu nezbytnou pro odstranění. V takovém případě
seznam uchazečů spolu s financemi které náleží oddílu zůstává u zástupce TK ČNUT. V takovém případě je zkoušky nutno
provést maximálně do 30 dnů od přerušení zkoušek. Není-li oddíl schopen závady odstranit do tohoto termínu poplatky za
zkoušky propadají ve prospěch ČNUT.
16. Po ukončení zkoušek vedoucí oddílu zašle zkušební formulář potvrzený mezinárodním instruktorem elektronicky na TK. TK po
přijetí formuláře a splnění všech bodů procedury zašle potvrzení o archivaci a registraci nových technických stupňů
v databázi Mezinárodní federace ONLINE ITF.
V případě zkoušky na T.S. Dan musí TK požádat prezidenta ČNUT o schválení a po podpisu prezidenta provede, TK registraci
nových technických stupňů Dan v databázi Mezinárodní federace ONLINE ITF a odešle příslušné formuláře na TK ITF.
17. Zkouška je završena předáním Danového certifikátu odznaku ITF a ID karty úspěšnému uchazeči a to nejpozději do 30dnů.
Nelze-li tak učinit, bude vše uloženo u předsedy TK, který na požádání oprávněné osoby vše předá.
9.2 Zkoušky jsou úspěšně složeny, dosáhne-li uchazeč minimálního počtu bodů 60. Dosáhne-li počtu bodů 70 a výše je mu udělen
stupeň o jeden výše, než byl požadovaný (neplatí u zkoušek na TS Dan). Nedosáhne-li uchazeč průměrného počtu bodů 60 respektive,
má-li průměrný výsledek od 59,0 do 59,9 zkoušky nesložil. Je-li počet bodů nižší nežli 59 bodů tj. 58.9 a níže přichází o svůj současný
technický stupeň. V tom případě jeho poplatky za zkoušky v plné míře tzn. bez rozdělení propadají ČNUT.
9.3 Každý uchazeč může požadovat zkoušky pouze o jeden stupeň. Prokáže-li svojí technickou vyspělost odpovídající stupni o dva vyšší
jsou jeho zkoušky ohodnoceny průměrným počtem bodů 70.
9.4 Je-li lékařsky potvrzené zdravotní omezení, které však nebrání uchazeči vykonat zkoušku ve smyslu Art. 4.3 a 4.4 a je-li uchazeč
schopen v rámci svého omezení vykonat předepsanou techniku, která je modifikována pro dané omezení může se zkoušek zúčastnit.
Zkušební řád a program pro handicapované uchazeče – vozíčkáře či jinak zdravotně omezené členy oddílu je nutné si vyžádat od TK
včas tak, aby takový uchazeč mohl zkoušky důstojně složit.
Art. 10. Požadavky na T. S. Kup
10.1 Základní techniky kopů, úderů, bloků pák a jiných technik jsou pro zkoušky povinné. Hierarchie technik nesmí být v rámci zkoušek
přeskakována zvláště v případě pák a sebeobran.
10. 2 Jako podklad témat pro zkoušku slouží manuál ,,Otázky ke zkouškám“ vydaný TK ČNUT.
Art. 11. Propadá-li uchazeč v kterékoliv technické kategorii tzn. Tul, Kibon Ryonsup, Hosin Sool a Matsogi není možné průměr bodů
vyrovnávat gymnastikou nebo zkouškou z teoretických znalostí. Je-li tedy průměr kterékoliv z výše uvedených zkušebních kategorií nižší
než 60 bodů zkoušky jsou neúspěšné.
Art. 12. V případě nepokrytí základních nákladů zkoušek mohou zkoušky proběhnout na základě smluvních podmínek. Smluvní
podmínky proběhnou mezi mezinárodním instruktorem, členy komise a oddílem.
13.1 Definice základních nákladů
Základní náklady jsou náklady členů komise přímo související s provedením zkoušek, tj. cestovní náklady, občerstvení, samotné
provedení zkoušky, certifikáty.
Art. 13. Ke kterémukoliv bodu této směrnice je možné žádat vysvětlení od zástupců TK. V případě neuspokojivého výkladu je možné dát
podnět k prošetření vedení spolku ČNUT, která spolu s disciplinární komisí věc prošetří. V případě, že ani po tomto nedojde k
uspokojivému vysvětlení, může vedoucí oddílu zaslat kauzu Etické a disciplinární komisi AETF.
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