Pokyny k organizácii skúšok
A.

Organizácia skúšok


B.

musí byť v súlade s platnými smernicami Slovenskej Taekwon-do aliancie

Výzdoba a výbava dojang






Vlajka ITF a obraz zakladateľa sú umiestnené viditeľne za stolom komisie.
Môže tam byť umiestnená aj dodatočná výzdoba ako plaketa a znak školy.
Stôl komisie je umiestnený pokiaľ to je možné oproti vchodu do dojang.
Skúšobná komisia pozostáva z týchto osôb: inštruktor, zástupca STA a vedúci
predstavitelia zúčastnených škôl, respektíve ich zástupcovia.
Prípadní ďalší čestní hostia sú usadení na špeciálnych miestach po pravici
komisie.
Každý člen komisie by mal mať zabezpečený pitný režim.

C.

Pred skúškou





D.

Začiatok skúšky








E.

Žiaci sú ešte pred príchodom komisie nastúpení čelom k stolu komisie.
Počas príchodu komisie sa účastníci otočia smerom k prichádzajúcej komisii.
Odporúča sa privítať komisiu potleskom. Po príchode komisie k stolu
(a po odložení kabátov, apod.) veliaca osoba zavelí „čcharjot! simsa soge
kjongje!“ (pozor, pozdrav komisii).
Potom nasleduje odriekanie sľubu v postoji charyot sogi (taekwondo sonso):
- Budem dodržiavať zásady Taekwon-do.
- Budem rešpektovať inštruktora a sonbe.
- Nikdy Taekwon-do nezneužijem.
- Budem zástancom slobody a spravodlivosti.
- Budem vytvárať mierumilovnejší svet.
Sľub prednáša žiadateľ s najvyšším technickým stupňom.
Vedúci školy privíta (prípadne predstaví) komisiu a čestných hostí.
Veliaca osoba požiada všetkých aby zaujali svoje pripravené miesta.

Priebeh skúšky




F.

Nakoľko skúška má slávnostný charakter, je potrebné o tomto upovedomiť
všetkých zúčastnených, aby nebol priebeh skúšky rušený hlasným hovorom,
prípadne zvonením mobilného telefónu.
Je potrebné určiť veliacu osobu, ktorá bude dávať pokyny skúšaným osobám.
Táto osoba by nemala byť z radov skúšaných a jej technický stupeň by mal byť
minimálne rovnako vysoký ako najvyšší technický stupeň skúšaných osôb.
Formuláre na skúšku je vhodné vyhotoviť v dvoch exemplároch. Jeden pre
majstra na vyplňovanie bodov a druhý pre veliacu osobu. Formuláre na skúšku
sú zoradené od najnižšieho technického stupňa po najvyšší.

Veliaca osoba musí dôkladne sledovať pokyny komisie.
Počas skúšok sa používajú iba pokyny „čcharjot! kjongje!“, a to len na začiatku
a konci konania skúšky na jednotlivé technické stupne alebo na začiatku a
konci cvičenia s partnerom.
Počas skúšok môžu asistovať aj iné osoby. (držanie láp, prerážacích dosiek,
atď.) Tieto osoby ale musia mať oblečené doboky a presne stanovené miesta,
kde sa majú nachádzať.

Ukončenie skúšky




Hlavný predstaviteľ školy pripraví pre majstra na podpísanie formuláre a
preukazy.
Hlavný predstaviteľ školy prečítané celkové hodnotenie jednotlivých účastníkov
skúšok od najnižšieho technického stupňa po najvyšší.
Po prečítaní výsledkov sa hlavný predstaviteľ školy poďakuje účastníkom a
komisii.






Hlavný predstaviteľ školy zistí, či má majster záujem vyjadriť sa verejne k
výsledkom, prípade zhodnotiť priebeh skúšky.
Po záverečnom pozdrave „čcharjot! simsa soge kjongje!“ a potlesku je
zavelený rozchod „hečchjot!“.
Hlavný predstaviteľ školy odprevadí skúšajúcu komisiu von z dojang.
Odporúčame, aby hlavný predstaviteľ školy po ukončení skúšobnej ceremónie
prebral prípadné nedostatky študentov pri spoločnom posedení s komisiou.

