Záštita svazu
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1. Účel záštity
Český svaz Taekwon-Do ITF (dále jen „svaz“) může vybrané akci, pořádané sdruženým subjektem
svazu nebo jednotlivým členem svazu, udělit záštitu svazu. Akcí může být soutěž, seminář, školení,
kurz, apod. Akce, které je udělena záštita, může po předchozí dohodě používat v propagačních
materiálech loga a jméno svazu a informaci o záštitě. Udělením záštity svaz zároveň doporučuje všem
svým členům účast na akci.
2. Postup žádosti o záštitu
○ Pořadatel akce (dále jen „pořadatel“) zašle nejméně 2 měsíce před začátkem akce e-mailem
žádost a propozice akce
○ v případě soutěže soutěžnímu oddělení, nebo
○ v případě jiné akce (dále jen „seminář“) technickému oddělení.
Pokud pořadatel žádá o dotaci, musí žádost obsahovat položkový rozpočet akce.
○ Příslušné oddělení žádost posoudí do 14 dnů ode dne přijetí žádosti. Soutěžní oddělení posuzuje
akci vždy společně s oddělením rozhodčích.
○ Po posouzení žádosti informuje příslušné oddělení neprodleně pořadatele a v případě schválení
akce zajistí její zveřejnění v kalendáři na svazovém webu. Příslušné oddělení také předloží
případnou žádost o dotaci Radě svazu.
3. Hlavní podmínky pro udělení záštity
○ Akce musí být určena pro členskou základnu svazu (omezení dle technického stupně je možné).
○ V případě soutěže je možné záštitu udělit pouze takové akci, která dodržuje platnou legislativu
svazu, zejména směrnici č. 10 a soutěžní pravidla. Povoleny jsou zejména následující odchylky:
○
○
○
○
○
○

start soutěžících z jiných organizací taekwonda,
využití nekvalifikovaných rozhodčích, pokud je to nezbytné pro zajištění chodu soutěže,
sloučení technických skupin A a B,
start ve vyšších technických kategoriích v disciplíně tul (pouze o 1 kategorii výše),
start ve vyšších váhových kategoriích v disciplíně matsogi,
start ve vyšších věkových skupinách v disciplíně tul.

Není povoleno zejména:

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF

ZÁŠTITA SVAZU

2/2

○ propůjčení vyššího technického stupně,
○ start v disciplíně matsogi s nižším technickým stupněm než 4. kup.
○ V případě semináře je možné záštitu udělit pouze takové akci, která dodržuje platnou legislativu
svazu, zejména směrnici č. 4. Pořadatel musí předložit stručnou koncepci akce, seznam tréninků či
přednášek a jmenný seznam instruktorů či přednášejících s uvedením jejich kvalifikace. Technické
oddělení stanoví na základě předložených propozic počet vyučovacích hodin specializace za
jednotlivé tréninky či přednášky a sdělí je pořadateli.
○ Do 7 dnů po skončení akce zašle pořadatel příslušnému oddělení svazu, které zajistí zveřejnění na
svazovém webu, tyto náležitosti:
○
○
○
○

krátkou zprávu s hodnocením akce,
alespoň 10 fotografií z průběhu akce,
v případě soutěže výsledkové listiny,
v případě semináře prezenční listiny, ve kterých musí být čitelně uvedeno jméno, příjmení,
název sdruženého subjektu a počet absolvovaných vyučovacích hodin specializace každého
účastníka.

○ Byla-li Radou svazu akci schválena dotace, do 1 měsíce po skončení akce předloží pořadatel
Radě svazu vyúčtování akce.

