
 

 

             

 
MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ SEMINÁŘ 

& 
 MEZINÁRODNÍ INSTRUKTORSKÝ SEMINÁŘ 

SE 

SONIM SAHJON HWANG HO-JONGEM, VIII. DAN 
(Předseda technické komise ITF) 

 

7. - 8. dubna 2011 
& 

10. – 11. dubna 2011 
Nymburk 

 
Sonim sahjon Hwang Ho-jong, VIII. 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 technickém semináři bude sonim sahjon Hwang vyučovat tul, matsogi, tukki, 
wirjok a hosinsul. Instruktorský seminář bude vyžadován pro instruktory dle 
pravidel ITF a toto bude první seminář tohoto typu. 
 
Místo: 
Sportovní centrum Nymburk 
Sportovní 1801 
288 35 Nymburk 
 
Poplatky za mezinárodní technický seminář 
4. – 1. kup       30 € + 600 Kč 
I. a II. dan       50 € + 600 Kč  
III. dan a vyšší    100 € + 600 Kč  
 
Poznámka: Pro zkrácení minimálního časového intervalu mezi zkouškami na technické stupně dan absolvováním 
mezinárodního technického semináře je nutné mít zažádáno k datu uzávěrky přihlášek o ITF průkaz. 

 
Poplatky za mezinárodní instruktorský seminář 
Základní poplatek       100 € + 600 Kč 
Poplatek pro instruktory účastnící se technického semináře   50 € + 600 Kč 
Poplatek pro trenéry svazu (I. – III. dan)      30 € + 600 Kč 
 
Poznámka: Oblek a kravata vyžadovány po celou dobu semináře 



 

 

 
 
 
Program: 
čtvrtek, 7. dubna 
09:00 – 12:00  seminář 
12:45 – 13:55  registrace (možno dohromady pro technický i instruktorský seminář ) 
14:00 – 17:00  seminář 
17:00 – 18:00  bazén 
19:00      večeře (banket) se sonim sahjon Hwangem 
 
pátek, 8. dubna 
09:00 – 12:00  seminář 
13:30 – 16:00  seminář 
16:00 – 16:45  registrace na zkoušky na technické stupně dan 
17:00     zkoušky na technické stupně dan     
 
sobota, 9. dubna 
08:30 – 20:00  Czech Open 
 
neděle, 10. dubna 

09:00 – 12:00  seminář (oblek a kravata vyžadovány po celou dobu semináře) 
12:45 – 13:25  registrace na instruktorský seminář 
13:30 – 16:00  seminář 
16:30 – 17:30  bazén 
19:00      večeře (banket) se sonim sahjon Hwangem 
 
pondělí, 11. dubna 
09:00 – 12:00  seminář 
13:30 – 16:00  seminář 
 
 
Ubytování: 
Organizátor zajistí ubytování účastníkům, kteří zašlou přihlášku do uzávěrky dle přihlášky. 
Cena pro členy svazu: 330 Kč za osobu (bez snídaně) 
Cena pro ostatní: 600 Kč za osobu (se snídaní) 
 
Strava: 
Organizátor zajistí stravu účastníkům, kteří zašlou přihlášku do uzávěrky dle přihlášky.  
 
Přihláška: 
Pokud se chcete zúčastnit, zašlete, prosím, přihlášku e-mailem na technicke@taekwondo.cz 
do 17. března 2011. 
 
Organizátor: 
technické oddělení Českého svazu Taekwon-Do ITF 
E-mail: technicke@taekwondo.cz 
 
 

 
Těšíme se na Vás v Nymburce! 
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