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1.

Kandidát na technický stupeň dan (dále jen „kandidát“) musí být řádným členem Českého svazu
Taekwon-Do ITF (dále jen „svaz“) a sdruženého subjektu svazu (dále jen „sdružený subjekt“). K datu
zkoušky musí splňovat minimální věk a minimální interval mezi zkouškami; k datu uzávěrky žádostí
musí absolvovat minimální počet seminářů. Kandidát musí dále splňovat platnou legislativu ITF.
Minimálníintervalmezizkouškami
Zkouškana

Minimální
věk

1. dan

11 let

2. dan

14 let

1,5 roku

9 hodin / 1,5 roku

3. dan

16 let

2 roky

12 hodin / 2 roky

4. dan

22 let

3 roky

18 hodin / 3 roky

5. dan

25 let

4 roky

24 hodin / 4 roky

6. dan

30 let

5 let

30 hodin / 5 let

7. dan

37 let

6 let

36 hodin / 6 let

8. dan

45 let

7 let

-

9. dan

55 let

8 let

-

Svazový
program

30mesíční
program1)

18měsíční
program2)

12měsíční
program3)

6 měsíců

5 měsíců

3 měsíce

2 měsíce

Minimálnípočet
4)
technickýchseminářů

6 hodin / 1 rok

1)

30měsíční tréninkový program: 1,5 hodiny denně, 3 dny týdně; celkem 585 hodin.
18měsíční tréninkový program: 1,5 hodiny denně, 6 dnů týdně; celkem 702 hodin.
3)
12měsíční tréninkový program: 4 hodiny denně, 6 dnů týdně; celkem 1248 hodin.
4)
Údaj před lomítkem udává počet hodin technických seminářů dle evidence TO; údaj za lomítkem udává počet let zpětně,
za které se hodiny kontrolují.
2)

Do intervalu mezi zkouškami se nezapočítává období mezi ukončením členství ve sdruženém
subjektu a vstupem do sdruženého subjektu (při přestupu) a období přerušení členství ve svazu.
Minimální interval mezi zkouškami lze zkrátit na základě předložení certifikátu nebo záznamu
v průkazu ITF booklet z jednoho či více mezinárodních seminářů absolvovaných od data předchozí
zkoušky. Způsob zkrácení minimálního intervalu podléhá platné legislativě ITF.
2.

Sdružený subjekt, jehož je kandidát členem, musí mít uhrazenou plaketu ITF na aktuální i předešlé
roky.
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3.

Kandidátovu žádost o vykonání zkoušky na technický stupeň dan (formulář je dostupný na
svazovém webu, dále jen „žádost“) zasílá vedoucí sdruženého subjektu e-mailem technickému
oddělení svazu (dále jen „TO“). V případě zkoušky na technický stupeň 4. až 6. dan je navíc nutné
zaslat žádost „Application for permission to grade to 4th, 5th and 6th degree“ v anglickém jazyce
(formulář je dostupný na webu ITF). Není-li možné podpisy či celé žádosti naskenovat, je nutné
žádosti doručit písemně na sekretariát svazu.

4.

Kandidáta na technický stupeň 1. až 6. dan navrhuje jeho instruktor po zvážení technické, teoretické
a morální způsobilosti. Žádost musí obsahovat souhlas a podpis kandidátova instruktora.
Kandidátův instruktor musí mít vyšší technický stupeň než kandidát.

5.

Kandidát na technický stupeň 4. dan musí napsat písemnou práci na libovolné téma z oblasti
taekwonda v rozsahu 5 normostran (9000 znaků včetně mezer) v českém a anglickém jazyce.
Písemnou práci zasílá vedoucí sdruženého subjektu spolu s žádostí a schvaluje ji zkušební komise
svazu. Schválené písemné práce jsou zveřejňovány na svazovém webu.

6.

V případě, že kandidát je členem sdruženého subjektu méně než 6 měsíců (počítáno od data
přestupu do sdruženého subjektu k datu zkoušky), musí žádost obsahovat navíc i souhlas a podpis
vedoucího předchozího sdruženého subjektu.

7.

Chce-li kandidát vykonat zkoušku na technický stupeň 1. až 3. dan v zahraničí, musí si vyžádat
povolení TO. Chce-li kandidát vykonat zkoušku na technický stupeň 4. až 6. dan v zahraničí, musí si
vyžádat povolení Rady svazu. Kandidát na technický stupeň 7. až 9. dan si musí vyžádat povolení
Rady svazu.

8.

Po uzávěrce na konkrétní termín zkoušek provede TO spolu se sekretariátem svazu kontrolu
žádostí, rozhodne o schválení kandidátů a předloží seznam kandidátů na vědomí Radě svazu. Pro
schválené kandidáty na technický stupeň 4. až 6. dan TO požádá ITF o povolení k vykonání
zkoušky a o ustanovenízkušební komise. Datum uzávěrky pro žádosti kandidátů na technický
stupeň 4. až 6. dan musí být minimálně 2 měsíce před termínem zkoušek. Kandidáty na 7. až 9. dan
vyřizuje TO individuálně bez ohledu na vypsané termíny zkoušek.

9.

Nejpozději 14 dnů před termínem zkoušek oznámí TO sdruženým subjektům e-mailem schválení
nebo důvody neschválení kandidátů.

10. Zkoušce kandidáta na technický stupeň 1. až 3. dan musí být přítomen oficiální zástupce
sdruženého subjektu.
11. V určenou dobu před začátkem zkoušek vyřídí oficiální zástupce sdruženého subjektu hromadně za
všechny své kandidáty registraci, tj. předá předepsané poplatky (sazebník je dostupný na svazovém
webu) určenému zástupci svazu. Kandidát na technický stupeň 4. až 6. dan může registraci vyřídit
sám, pokud není přítomen oficiální zástupce jeho sdruženého subjektu.
12. V případě, že kandidát u zkoušky neuspěje, bude kandidátovi vrácena část poplatku ITF.
Manipulační poplatek svazu je nevratný.
13. V případě, že kandidát není ze zkoušky řádně omluven nejpozději 24 hodin předem, musí sdružený
subjekt, jehož je kandidát členem, uhradit všechny poplatky za zkoušku, jako kdyby kandidát
u zkoušky neuspěl. Kandidát se omlouvá e-mailem TO. Ve výjimečném případě je možné omluvit se
méně než 24 hodin předem telefonicky vedoucímu TO; v tom případě o přijetí omluvy rozhodne
zkušební komise.
14. Kandidáti na technický stupeň 1. až 3. dan skládají zkoušku před zkušební komisí svazu; předsedu
zkušební komise a členy zkušební komise ustanovuje Rada svazu. Kandidáti na technický stupeň
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4. až 6. dan skládají zkoušku před zkušební komisí ITF; předsedu zkušební komise a členy
zkušební komise ustanovuje ITF.
15. Kandidát musí ke zkoušce nastoupit v čistém doboku. Oficiální zástupce sdruženého subjektu
kandidáta musí být oblečen ve společenském oděvu nebo v čistém doboku.
16. V průběhu zkoušek jsou všichni přítomní povinni chovat se důstojně a dle zásad taekwonda. Po
úvodním pozdravu složí všichni kandidáti slib taekwonda.
17. V případě, že kandidát nesplní některou z výše uvedených podmínek, nebude ke zkoušce připuštěn.
18. Kandidát, který je ze zkoušky omluven, nebo zkoušku z jiného důvodu nevykoná, nebo u zkoušky
neuspěje, musí v případě zájmu o opětovné vykonání zkoušky podat novou žádost.
19. Za přípravu zkoušek odpovídá pořadatel (buď sdružený subjekt, nebo TO). Za průběh zkoušek
odpovídá TO.
20. Držitelé technického stupně 1. dan, kterým ještě není 14 let, jsou povinni nosit bíločerný pás.
21. V odůvodněných případech může udělit výjimku z této směrnice TO.

