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1.

Ve sdružených subjektech Českého svazu Taekwon-Do ITF (dále jen „sdružený subjekt“) může vést
praktickou i teoretickou výuku taekwonda ITF (dále jen „výuka“) pouze instruktor (mezinárodní nebo
národní) nebo asistent instruktora, který je držitelem trenérské třídy udělené Českým svazem
Taekwon-Do ITF (dále jen „svaz“) a který má svolení vedoucího sdruženého subjektu. Není-li držitel
trenérské třídy řádným členem svazu, nesmí vést výuku.

2.

Sdružený subjekt, který nemá vlastního instruktora, musípožádat technické oddělení svazu (dále jen
„TO“) o zajištění technického garanta. Technický garant je mezinárodní instruktor, schválený
hlavním instruktorem svazu, jehož úkolem je dočasně dohlížet na vedení výuky ve sdruženém
subjektu.

3.

Asistent instruktora („pusabom“) může vést samostatně výuku pod dohledem mezinárodního
instruktora dle svého technického stupně takto:
○ 1. dan – vyučovat techniky, resp. držitele do technického stupně 5. kup včetně,
○ 2. d
 an – vyučovat techniky, resp. držitele do technického stupně 3. kup včetně,
○ 3. d
 an – vyučovat techniky, resp. držitele do technického stupně 1. kup včetně,
ale není oprávněn provádět zkoušky na technické stupně. Nosí dobok s černě lemovaným spodním
krajem haleny a s výložkami asistenta instruktora (bílý diagonální pruh na zlatém čtverci).
Minimální požadavky pro udělení titulu „asistent instruktora“:
○ 3. trenérská třída
Každý držitel 3. nebo vyšší trenérské třídy je oprávněn používat titul „asistent instruktora“.

4.

Národní instruktor („sabom“) je oprávněn vést samostatně výuku, ale není oprávněn provádět
zkoušky na technické stupně. Nosí dobok s černě lemovaným spodním krajem haleny a s výložkami
instruktora (bílý a černý diagonální pruh na zlatém čtverci).
Minimální požadavky pro udělení titulu „národní instruktor“:
○ technický stupeň 4. dan
○ 3. trenérská třída
Žádost o udělení titulu „národní instruktor“ (bez formuláře) zasílá vedoucí sdruženého subjektu
e-mailem TO.

5.

Mezinárodní instruktor („sabom“) je oprávněn vést samostatně výuku v ČR i v zahraničí a je
oprávněn provádět zkoušky na technické stupně podle platné legislativy svazu a ITF. Nosí dobok
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s černě lemovaným spodním krajem haleny, s černým pruhem uprostřed rukávů a nohavic a
s výložkami instruktora (bílý a černý diagonální pruh na zlatém čtverci).
Mezinárodní instruktor, který je držitelem technického stupně 7. nebo 8. dan, je oprávněn používat
titul „mistr“ („sahjon“) a nosit výložky mistra (bílý, černý a červený diagonální pruh na zlatém čtverci).
Mezinárodní instruktor, který je držitelem technického stupně 9. dan, je oprávněn používat titul
„velmistr“ („sasong“) a nosit výložky velmistra (bílý, černý, červený a modrý diagonální pruh na
zlatém čtverci).
Minimální požadavky pro udělení titulu „mezinárodní instruktor“:
○
○
○
○
○

věk 24 let
technický stupeň 4. dan
2. trenérská třída
aktivní vedení skupiny v rámci svazu poslední 2 roky
splnění platné legislativy ITF

Žádost o udělení titulu „mezinárodní instruktor“ (formulář je dostupný na webu ITF) zasílá vedoucí
sdruženého subjektu e-mailem TO. Není-li možné podpisy či celou žádost naskenovat, je nutné
žádost doručit písemně na sekretariát svazu.
6.

Svaz uděluje čtyři trenérské třídy – čtvrtou (nejnižší) až první (nejvyšší) – a to na dobu neurčitou. Na
základě trenérské třídy udělené svazem nelze žádat o živnostenský list.

7.

Minimální požadavky pro udělení 4. trenérské třídy:
○ věk 18 let
○ technický stupeň 2. kup
○ 10 hodin specializace (formou technických seminářů) dle evidence TO
Držitel 4. trenérské třídy nesmí za nepřítomnosti instruktora na tréninku vést výuku, může
pouzevykonávat dozor. Průkaz 4. trenérské třídy musí být dostatečně odlišen od průkazů vyšších
trenérských tříd.

8.

Minimální požadavky pro udělení 3. trenérské třídy:
○
○
○
○

9.

věk 18 let
technický stupeň 1. dan
20 hodin specializace (formou technických seminářů) dle evidence TO
doporučení mezinárodního instruktora, který
○ je členem nebo technickým garantem sdruženého subjektu žadatele
○ je držitelem vyššího technického stupně než žadatel
○ je řádným členem svazu

Minimální požadavky pro udělení 2. trenérské třídy:
věk 18 let
technický stupeň 1. dan
středoškolské vzdělání ukončené maturitou nebo akreditovaný všeobecně vzdělávací kurz
akreditované školení trenérů („licence B“) nebo ekvivalentní či vyšší trenérské vzdělání
(nutno doložit)
○ 100 hodin specializace (alespoň 50 % formou technických seminářů) dle evidence TO
○ písemný test z teorie taekwonda na 2. dan
○ praktická zkouška z vedení tréninku
○
○
○
○

ČESKÝSVAZTAEKWON-DO
ITF

SMĚRNICEČ.4

3/3

Na základě osvědčení o absolvování akreditovaného školení se specializací taekwondo ITF lze
žádat o živnostenský list „trenér taekwonda ITF“.
10. Minimální požadavky pro udělení 1. trenérské třídy:
2. trenérská třída
technický stupeň 1. dan
středoškolské vzdělání ukončené maturitou nebo akreditovaný všeobecně vzdělávací kurz
akreditovaná dvouletá trenérská škola („licence A“) nebo ekvivalentní či vyšší trenérské
vzdělání (nutno doložit)
○ 200 hodin specializace (alespoň 50 % formou technických seminářů) dle evidence TO
○
○
○
○

Na základě osvědčení o absolvování akreditovaného studia se specializací taekwondo ITF lze žádat
o živnostenský list „trenér taekwonda ITF“.
11. Žádost o udělení trenérské třídy (formulář je dostupný na svazovém webu) zasílá vedoucí
sdruženého subjektu e-mailem TO. Není-li možné podpisy či celou žádost naskenovat, je nutné
žádost doručit písemně na sekretariát svazu.
12. Nejpozději 14 dnů po obdržení žádosti oznámí TO sdruženému subjektu e-mailem schválení nebo
důvody neschválení žádosti a je-li třeba, vystaví nový trenérský průkaz. Seznam platných
trenérských průkazů je dostupný na svazovém webu.
13. Zájemce o školení trenérů (2. trenérská třída) schvaluje a školení koordinuje TO. Testy z teorie
taekwonda připravuje, provádí a vyhodnocuje TO. Praktickou zkoušku z vedení tréninku provádí
hlavní instruktor svazu nebo jím pověřený mezinárodní instruktor. Zájemce o trenérskou školu
(1. trenérská třída) schvaluje a studium koordinuje TO. Zkoušku ze specializace v rámci studia
trenérské školy provádí hlavní instruktor svazu nebo jím pověřený mezinárodní instruktor.
14. Výuku specializace zajišťuje svaz a sdružené subjekty, a to formou technických seminářů, případně
jiných akcí. Jako technický seminář se počítá pouze aktivní účast na cvičební akci vedené hlavním
instruktorem svazu nebo jím pověřeným mezinárodním instruktorem. Akce neschválené TO nelze
do evidence zapsat. Počet zapsaných hodin (vyučovacích, tj. 45 minut) za konkrétní akci stanovuje
TO dle propozic nebo časového plánu akce a dle prezenční listiny akce. Prezenční listinu akce
(formuláře jsou dostupné na svazovém webu) zasílá vedoucí pořádajícího sdruženého subjektu
e-mailem TO. Není-li možné prezenční listinu naskenovat, je nutné prezenční listinu doručit písemně
na sekretariát svazu. Účastníkovi akce, který není v prezenční listině řádně zapsán svým jménem,
názvem sdruženého subjektu (stačí zkráceně) a vlastnoručním podpisem, není možné účast zapsat,
a to ani udělením výjimky dle bodu 15. Je-li prezenční listina vyhotovena elektronicky, nemusí
obsahovat podpisy účastníků.
15. V odůvodněných případech může udělit výjimku z této směrnice TO.

