
 

 

             

 
MEZINÁRODNÍ INSTRUKTORSKÝ KURZ 

& 
 MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ 

S 

VELMISTREM HWANG HO-JONGEM, IX. DAN 
Senior Vice-President ITF 

Předseda technické a vzdělávací komise ITF 
 

28. února – 2. března 2014 
Aquapalace Hotel **** – Praha (Čestlice) 

 
Velmistr Hwang Ho-jong, IX. dan, je otcem českého taekwonda ITF. Významný 
úspěch a pokrok českého taekwonda, které se stalo pod jeho vedením jedním 
z nejlepších na celosvětové scéně, je právě jeho zásluhou. 
Na instruktorském kurzu i technickém semináři bude velmistr Hwang vyučovat 
kompletní kompozici taekwonda, jak po technické tak i teoretické stránce. 
 
Místo: 
Aquapalace Hotel **** Praha 
Pražská 137, Čestlice (Praha – východ) 
Tel.: +420 225 108 888 
www.aquapalace.cz 
E-Mail: info@aquapalacehotel.cz 
 

Poplatky za mezinárodní technický seminář 
4. – 1. kup       30 € + 800 Kč 
I. a II. dan       80 € + 800 Kč  
I. a II. dan       50 € + 800 Kč (Pouze držitelé ITF průkazů)  
III. dan a vyšší    165 € + 800 Kč  
III. dan a vyšší    100 € + 800 Kč (Pouze držitelé ITF průkazů) 

 
Poznámka: Pro zkrácení minimálního časového intervalu mezi zkouškami na technické stupně dan absolvováním 
mezinárodního technického semináře je nutné mít zaplaceno a zažádáno ke konci měsíce ledna o ITF průkaz. 

 

Poplatky za mezinárodní instruktorský kurz 
Plný poplatek pro instruktory     100 € + 800 Kč 
Poplatek pro instruktory účastnící se technického semináře   50 € + 800 Kč 
Poplatek pro trenéry svazu (I. – III. dan)      30 € + 800 Kč 
 
Poznámka: Oblek a kravata vyžadovány po celou dobu kurzu. ITF průkaz nutný na mezinárodní instruktorský kurz. 



 

 

Program: 
pátek, 28. února 
10:00 – 12:00  instruktorský kurz 
14:00 – 17:00  instruktorský kurz 
 
sobota, 1. března 
09:00 – 12:30  technický seminář 
14:00 – 15:00  registrace (zkoušky dan, instruktorský kurz, technický seminář) 
15:00 – 18:00  technický seminář 
20:00     banket s velmistrem Hwangem   
 
neděle, 2. března 

09:00 – 12:30  technický seminář 
13:30 – 14:00  registrace na zkoušky na t.s. dan 
14:00   zkoušky na t.s. dan 
 
 
Ubytování: 
Ubytování je možno si zajistit přes rezervační formulář, který je ke stažení vedle těchto propozic. 
Hotel Aquapalace**** nabízí skvělé ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, možnost návštěvy 
několika druhů saun, bazénů, whirlpoolů, coffee breaky v průběhu seminářů, výbornou kuchyni a 
jiné… 
 
Strava: 
Je zajištěno jednotné menu za zvýhodněnou cenu či výběr z jídelního lístku za plnou cenu 
 
Přihláška: 
Pokud se chcete zúčastnit, zašlete, prosím, přihlášku e-mailem na technicke@taekwondo.cz 
do 14. února 2014 
 
Organizátor: 
technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF 
E-mail: technicke@taekwondo.cz 
 
 

 
Těšíme se na Vás v Praze! 
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