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1) Každý združený klub Slovenskej Taekwon-do Aliancie (skratka STA) má právo požiadať
STA o vykonanie skúšok na technický stupeň kup pre svojich členov.
2) V žiadosti musí byť uvedený plánovaný dátum skúšok a počet žiadateľov (minimálne 10).
V prípade menšieho počtu žiadateľov, budú skúšky realizované po spoločnej dohode medzi
klubmi pre dohodnuté kluby. Cestovné náklady budú preplatené skúšajúcemu inštruktorovi
nasledovne. 50% uhradí STA a 50% klub, ktorý žiada o vykonanie skúšky.
3) Žiadosť o skúšky musí byť podaná mailom (technicke.sk@gmail.com alebo
itf3@ictweb.sk) na Technické oddelenie STA minimálne 3 týždne pred plánovaným
termínom skúšok. Poverený pracovník Technického oddelenia STA dohodne s vedúcim
klubu dátum, čas a miesto skúšok a vymenuje osoby zastávajúce nasledujúce dve funkcie:


Skúšajúca osoba – je osoba s platným certifikátom medzinárodného inštruktora
podľa aktuálnych stanov ITF so sídlom vo Viedni(1).



Zástupca STA, ktorý bude zodpovedný za regulárny a dôstojný priebeh skúšok
z hľadiska požiadaviek STA a ITF.

4) Žiadatelia o skúšky musia byť riadnymi členmi STA a oddielu, ktorý je združený v STA.
Žiadateľ je na skúšky doporučený svojim vedúcim klubu, v krajnom prípade môže byť
doporučený aj Technickým oddelením STA, po posúdení žiadateľovej technickej, teoretickej
a morálnej pripravenosti a po uplynutí minimálneho nutného času od poslednej skúšky(2).
Žiadateľ o skúšku od technického stupňa 6.kup, vrátane, by mal mať absolvovanú
nadpolovičnú väčšinu seminárov organizovaných STA.
5) Pred skúškou musia byť riadne, čitateľne a paličkovým písmom vyplnené oficiálne
dokumenty STA a to
 „Záznam o skúške na TS kup”
 „Protokol o skúške na TS kup“.
Tieto dokumenty vyplní každý klub na osobitne. Zároveň musia byť predložené poplatky
od žiadateľov v predpísanej výške 17€. Z poplatku za skúšky náleží 50% STA, 30%
skúšajúcemu a 20% klubu, ktorý žiada o vykonanie skúšky.
6) Každý žiadateľ o skúšku nastúpi na skúšku v čistom oficiálnom doboku ITF a predloží
platný preukaz STA so všetkými náležitosťami (3). Vedúci klubu alebo zásupca poverený
vedúcim klubu je oblečený v čistom oficiálnom doboku ITF alebo v spoločenskom oblečení
(sako, kravata).
7) Počas priebehu skúšok sú všetci zúčastnení povinní chovať sa dôstojne, rešpektujúc
slávnostný ráz skúšky, preukazujúc rešpekt a úctu k medzinárodnému inštruktorovi
a skúšobnej komisii. Výzdoba dojang ako ceremoniál skúšky sa riadia podľa skúšobného
poriadku STA.
8) V prípade závažných organizačných nedostatkov alebo v prípade nedostatočného
rešpektovania slávnostného charakteru skúšky, je dohliadajúci zástupca STA oprávnený
pozastaviť skúšky pokiaľ nebudú veci v poriadku, alebo úplne zrušiť konanie skúšok.
Úhrada cestovných nákladov pre inštruktora bude prebiehať podľa bodu 5 aj v prípade
zrušenia skúšky.

9) Po ukončení skúšok podpíšu medzinárodný inštruktor, zástupca zväzu a vedúci klubu
„Záznam o skúške na TS kup” a zároveň podpíšu aj „Protokol o skúške na TS kup“, v ktorých
budú zaznamenané mená všetkých žiadateľov, čísla členských preukazov, súčasný
a požadovaný technický stupeň, dátum minulej skúšky, bodové hodnotenie jednotlivých
skúšok, ich výsledky a poplatky.
10) Vedúci klubu odovzdá riadne vyplnené formuláre „Záznam o skúške na TS kup”, protokoly
s vyúčtovaním a peniaze za skúšky do 5 pracovných dní na sekretariát STA. V prípade
oneskoreného dodania bude účtované penále vo výške 0,5% z celkovej sumy za každý
pracovný deň po tomto termíne.
11) Skúšky na technický stupeň kup vykonané iným spôsobom nebudú členom STA uznané za
platné. Pri nesplnení podmienok uvedených vyššie nebudú žiadatelia pripustení ku skúške.
12) Na skúškach je možné štandardne postúpiť iba o jeden technický stupeň. Vo výnimočných
prípadoch je možné udelenie postupu o dva technické stupne, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
 S postupom súhlasí vedúci klubu v ktorom dotyčná osoba cvičí.
 S postupom súhlasí technické oddelenie.
 Bol dodržaný minimálny časový odstup medzi jednotlivými skúškami tak, že je
spočítaná čakacia doba na oba technické stupne.
 Žiadateľ fyzicky vykoná obe skúšky osobitne v rámci toho istého preskúšania.
 Za vykonanie skúšky o dva technické stupne je žiadateľ povinný uhradiť poplatok
tak, ako keby absolvoval dve nezávislé skúšky.
13) V prípade, že žiadateľ nezloží úspešne skúšky, je mu vrátený poplatok za skúšky vo výške
50% poplatku za skúšky.

(1)
Podľa aktuálnych stanov ITF musí mať medzinárodný inštruktor absolvovaný
inštruktorský seminár minimálne raz za 3 roky. Inak je jeho inštruktorský certifikát
neplatný. Platnosť certifikátu je možné obnoviť účasťou na oficiálnom inštruktorskom
seminári organizovanom Medzinárodnou Federáciou Taekwon-do ITF vo Viedni.
(2)
Tabuľka minimálnych čakacích intervalov medzi skúškami na TS kup
Technický stupeň
Minimálna čakacia doba pred vykonaním ďalšej skúšky
10. kup
1 mesiac
9. kup
3 mesiace
8. kup
3 mesiace
7. kup
3 mesiace
6. kup
4 mesiace
5. kup
4 mesiace
4. kup
4 mesiace
3. kup
5 mesiacov
2. kup
5 mesiacov

(3)
Platným preukazom STA sa rozumie
 Preukaz Slovenskej Taekwon-do Aliancie s riadne vyplnenými údajmi
o meno
o priezvisko
o fotografia
o vyplnené dátumy a podpisy skúšobnej komisie všetkých predošlých skúšok
o uhradený členský poplatok za aktuálny rok

