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 1.0מהדורה:   MA-20/2012: קיום אירוע   מבחן חגורה שחורה - נוהל

 65מתוך :  1דף :   16/12/12תאריך:   מבחן חגורה שחורההנושא: 

  מבחן חגורה שחורה

  20מספר נוהל 

  לנוחיות הכתיבה השימוש בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה

      הגדרות. 1

  (להלן: "ההתאחדות"). טאקוונדוההתאחדות הישראלית ל    ההתאחדות

  ההתאחדות. וועד      הוועד

  מנכ"ל ההתאחדות.      המנכ"ל

  ההתאחדות.של ז פעילויות מרכ    כז פעילויותמר

  או נציג מטעמו.ההתאחדות של רכז פעילויות     רכז פעילויות

  או נציג מטעמו.ההתאחדות של  רכז תחרויות    רכז תחרויות

  ת או נציג מטעמו.ההתאחדושל רכז שיפוט     שיפוטרכז 

  ההתאחדות או נציג מטעמו.של  רכז טכנולוגי    טכנולוגירכז 

  האחראי על הציוד כולל הרכבתו ופירוקו. רכז תחרויות יכול לשמש בתפקיד זה.    האחראי הלוגיסטי

  הועדה הטכנית, ועדת שיפוט, ועדת ארגון, ועדת נשים, ועדת ביקורת והועדה הרפואית.  ועדות ההתאחדות

  של ההתאחדות. ועדת השיפוטשל המנהל הטכני     הטכניהמנהל 

  .אליפותבראש צוות שופטים   ראש צוות שופטים

פרט להחלטות שתחת אחריותו של ראש צוות  אליפותאחראי על קבלת החלטות וניהול ה  אליפותמנהל ה

  ישמש בתפקיד רכז התחרויות.אם לא נאמר אחרת, השופטים.  

או שההתאחדות מכירה בהסמכה הלאומית או הבינלאומית שיש  שופט מוסמך ע"י ההתאחדות    שופט

  לשופט.

 ו, מחשוב וציוד לווידיאאליפותה אשר מטפל בכל הנושא של הפעלת תוכנת הצוות טכנולוגי  צוות טכנולוגי

  רפליי.

  .ציוד כולל הרכבתו ופירוקוהמטפל בין היתר ב צוות לוגיסטי  לוגיסטיצוות 

ה מטעם ההתאחדות בכל נושאי סמינרים, מבחנים לחגורות רשם החגורות השחורות ממונ  רשם

  השחורות, קביעת מועדים, השתלמויות לבוחנים וכד'.
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מועדון מיוצג ע"י עמותה וגם  הרשום כדין לעונה הרלוונטית., חבר בהתאחדות, מועדון/עמותה  עמותה /מועדון 

  דות.מספר מועדונים יכולים להיות מיוצגים ע"י אותה עמותה החברה בהתאח

  .לפעילויות פרויקט זה רכזת אתנה אחראית .פרויקט לאומי לקידום ספורט נשים  אתנה

כולל אליפות בכל הרמות, ליגה (תחרות), מסינר, כנס, מבחן, קורס או כל אירוע אחר שיש בו   אירוע

  משתתפים.

בטיפול ליגת אתנה בטיפול ואחריות ההתאחדות, ליגה רגילה תחרות ליגה (להלן: "ליגה").   ליגה

  ואחריות מועדון החבר בהתאחדות.

באחד המועדונים של ההתאחדות אשר מוסמך ע"י מדינת ישראל להדריך בענף  /מדריךמאמן  /מדריךמאמן

  טאקוונדו.

באמצעות  רשום כדין בהתאחדות ע"י המועדון, ספורטאי בענף הטאקוונדו, רשום במועדון  ספורטאי

שנתיות בהתאם לחוק הספורט, ומבוטח בביטוח , עבר את הבדיקות הרפואיות הטופס רישום

  תאונות אישיות השנתי בהתאם לחוק הספורט.

(הנמוכה ביותר) עד  1קיימות חגורות שחורות מדאן  התאחדות.של הבעל חגורה שחורה מוסמך   חגורה שחורה

, המוסד אשר הוכר על ידי ההתאחדות העולמית לטאקוונדו קוקיווןהשל  (הגבוה ביותר) 9דאן 

  וסד אשר ממונה על הנושא עד הודעה חדשה.כמ

  או בהתאחדות, כולל מתנדב. פעיל באחד המועדונים של ההתאחדות  פעיל

  ., כיתה או כל מתקן אחר שיכול לשמש לקיום אירוע של ההתאחדותמתקןספורט,  מתקן  מתקן

  ומין.אליפות ישראל מאורגנת ע"י ההתאחדות אחת לשנה בכל קבוצות משקל, גיל   אליפות ישראל

מדורגת או אליפות בינלאומית אשר רשומה בתוכנית השנתית של ההתאחדות כגון: אליפות   אליפות בינלאומית

תחרויות מיון למשחקים אולימפיים או המשחקים , , אליפות אירופה, אליפות העולםלא

  האולימפיים.

  .הוועדלהחלטות  ואשר משתנה מעת לעת בהתאם הוועדההתאחדות אשר נקבע ע"י של מחירון   מחירון

  יוני שבא אחרי.ל 30ספטמבר ונמשכת עד ל 01-עונה המתחילה ב  העונ

  .תחרויות בעונה אחת 4(בהתאם להגדרה הקודמת) אשר ביצע לפחות ספורטאי   מתחרה

  חבר נבחרת ישראל של ההתאחדות בקבוצות בוגרים, נוער או קדטים.ספורטאי,   חבר נבחרת

  .לאוגוסט באותה שנה 31ונמשכת עד  ליולי 01- המתחילה ב תקופה  פגרה

התאחדות. תוכנית זאת תעודכן של כל הפעילויות אשר מתבצעות באותה עונה בתוכנית עבודה   תוכנית עבודה

  מעת לעת במהלך העונה.

בהסתמך על נתונים על ספורטאי המועדונים כגון  הוועדדירוג המועדונים אשר הוחלט עליו ע"י   דירוג

  .וכד' שתתפו בתחרויות, הישגיהם המוכרים בארץ ובחו"למספר הספורטאים אשר ה
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  .ציוד ההתאחדות  ציוד

הועדה דנה בכל המקרים החריגים שיש צורך לדון בהם ושמוזכרים או לא בתקנון זה. היא   ועדת חריגים

  .לנשיא. זכות ההכרעה מקצועימהמנכ"ל, ונציג מנשיא ההתאחדות, מורכבת 

  פתח דבר . 2

  .ובסמינרים אשר קשורים של ההתאחדותבמבחני חגורות שחורות פול טימטרת נוהל זה, . א

  להתאחדות ולה בלבד הסמכות לערוך מבחני חגורות שחורות במדינת ישראל.ב. 

  . הטפסים הרלוונטיים כוללים:ג

  הרלוונטית. השל התיקיי 0קובץ - 42דף  21, ראה נספח פרוטוקול התחלתי) 1(

  הרלוונטית. השל התיקיי 1קובץ - 17עד  13 דפי 1, ראה אחד נספחי משימות) 2(

  הרלוונטית. השל התיקיי 2קובץ - 18א דף - 1, ראה נספח דוח טיפול אירוע) 3(

  הרלוונטית. השל התיקיי 15קובץ - 37דף  14, ראה נספח דוח אירוע) 4(

  ) כל הדוחות האחרים הרלוונטיים לנוהל זה כפי שנראה בהמשך.5(

 ע"יבתחילת כל עונה  והנחיות ההתאחדות ספציפיות לעונה, כפי שמתפרסמות תהתאחדושל תוכנית עבודה . ד

  .לתיקיה הרלוונטית של אותה עונה חלק מצורפותההתאחדות, 

  הקדמה. 3

ומעלה, חייב להיות רשום בהתאחדות לפחות שנתיים ברציפות  1דאן חגורה שחורה כל ספורטאי המעוניין להבחן ל

  ם כדין בהתאחדות. באמצעות אחד המועדונים הרשומי

בלפחות סמינר טכני אחד במסגרת הסמינרים בשנה שקדמה למבחן,  ,המאמן של הספורטאי מחויב להשתתףבנוסף, 

  הטכניים שמארגנת ההתאחדות בכל שנה.

ה אחת בדרגבנוסף הוא צריך להיות  על המועמד להירשם ולשלם את התשלום הנדרש בהתאם לדרישות ההתאחדות.

  מבקש להבחן. ואהבה לדרגה מתחת 

  1ותנאים מיוחדים לחגורה שחורה דאן  8עד  2דאנים  הפז"מ (פרק זמן מינימאלי) לחגורות שחורות. 4

תחרויות בתקופה זאת. תחרויות אלה  8הספורטאי חייב להיות רשום שנתיים בהתאחדות ולהשתתף בלפחות  1לדאן  א.

  .כוללות ליגות, אליפויות ישראל או אליפויות בינלאומיות

  1מדאן  שנהמינימום  2לדאן  )1(

  2מדאן  שנתייםמינימום  3לדאן  )2(

  3שנים מדאן  3מינימום  4לדאן   )3(

  4שנים מדאן  4מינימום  5לדאן   )4(

  5שנים מדאן  5מינימום  6לדאן  )5(

  6שנים מדאן  6מינימום  7לדאן   )6(
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  .8שנים מדאן  7מינימום  8לדאן   )7(

 ור פז"מ יידרש אישור הרשם אשר יסתמך על תרומה ניכרת של המועמדים לקידום ההתאחדות.מקרים חריגים לקיצבב. 

  ההתאחדות העולמית לטאקוונדו. / בכל מקרה קיצור פז"מ כפוף לתקנון הבינלאומי של הקוקיוון

  המבחנים. 2חודשים בין  11ג. בכל מקרה, לא יורשה למועמד אשר נכשל במבחן, לגשת למבחן נוסף אם לא עבר לפחות 

  רתכיה נתרומ

פעילות מוגדרת כתרומה מעשית וממושכת לטובת ענף הטאקוונדו, לדוגמה: ארגון אירועים תחרויות לאומיות 

  ובינלאומיות, תפקוד כשופט לאומי, תפקוד כמאמן נבחרת, חבר נבחרת, חבר באחת הוועדות וכד'.

  שנים ברציפות 3פעילות במשך לפחות  3לדאן  (א)

  שנים ברציפות 4עילות במשך לפחות פ 4לדאן  (ב)

  שנים ברציפות 5פעילות במשך לפחות  5לדאן  (ג)

  שנים ברציפות 6עילות במשך לפחות פ 6לדאן  (ד)

  שנים ברציפות 7עילות במשך לפחות פ 7לדאן  (ה)

  שנים ברציפות. 8פעילות במשך לפחות  8לדאן  (ו)

  תנאי רישום למבחנים. 5

  הקדמה

טכניים שמארגנת סמינר טכני אחד במסגרת הסמינרים הבשנה שקדמה למבחן, בלפחות אשר השתתף, אמן רק מ

  ההתאחדות בכל שנה, יוכל להגיש ספורטאים למבחני חגורות שחורות.

  בהתאם לתאריך היעד שנקבע ע"י ההתאחדותאו  חודש לפני המבחן הגשת מסמכים ותשלום א.

  23, דף ג-2-פחסנ ,טופס רישום )1(

  ם למחירוןבהתאתשלום  )2(

  22, דף ג-2-נספח, / ההתאחדות העולמית לטאקוונדו טופס רישום בקוקיוון )3(

  העתק תעודת דאן קודם במידת הצורך. )4(

  8עד  4-מעבודה בכתב לדאנים . ב

שיש להגיש  בנושא טאקוונדו עבודה בכתב ,חודשיים לפני המבחןלהתאחדות יעבירו  8עד  4- ם מבנוסף המועמדים לדאני

  7, ודאן עמודים 30לפחות  6עמודים, דאן  25לפחות  5עמודים, דאן  20לפחות  4: דאן תקים לפי הכללים הבאיםהע 3-ב

  עמודים. 40

 , רווח של שורה וחצי.12, גודל  Davidכתיבת העבודה תיעשה על ידי פונט )1(

 David, פונט 16כותרות לפרקים לא יהיו יותר מגודל  )2(

  מספר העמוד) בסוף כל עמוד יופיע 3(

 מקורות שונים השימקורות לעבודה: מינימום חמ )4(

 העבודה צריך להכיל מספר נושאים:גוף  )5(

     רקים ועמוד הפרק בעבודהשכולל את שמות הפ תוכן עניינים, (א)
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  בודהמטרת הע ירט רקע כללי לעבודה ומהוא: בו מפמבו (ב)

  פרקי העבודה השונים (ג)

  .ומסקנותסיכום העבודה סיכום:  (ד)

ורך לצ נעשה שימוששבהם ים / אתרי אינטרנט/ מאמרבסעיף זה מפרטים את פרטי הספרים ביבליוגרפיה:  )6(

  , כגון:כתיבת העבודה

  שם הספר / המאמר (א)

  מחבר הספר / המאמר (ב)

  המאמר הספר /של ור שנת הוצאה לא (ג)

  כתובות אתרי אינטרנט מדויקות. (ד)

  .צרכיהכל שימוש או פרסום בהתאם לבעבודה תוכל לעשות  , וההתאחדותיכות להתאחדות שי ינהדות תהילסיום, העבו

  8עד  4למועמדים לדאנים  יםבינלאומי ים וסמינריםקורס. ג

של ההתאחדות העולמית  יםבינלאומי יםאו סמינר יםלעבור קורס חייבים יהיו 8עד  4מועמדים לדאני ה ,סףבנו

מהוועדה הטכנית, או או של גוף אחר אשר קיבל אישור מראש  וקיוון, הקוונדוונדו, האיגוד האירופאי לטאקלטאקו

  סמינרים טכניים של ההתאחדות.

  שחורותהחגורות הרשם . 6

אם לנתונים הנמצאים בהתאחדות ויעביר את המלצותיו לגבי כל מועמד ומועמד. הרשם יבדוק את כשרות המועמד בהת

את , לפני המבחן,הרשם או נציגו ייחשב  ,המתאימים. בנוסף ולסיום יוכלו להבחן רק המועמדים ,בסופו של דבר

, ג- 2- נספח, ראה מבחן של המועמדיםההתוספות ("בונוסים") של כל אחד ואחד מהמועמדים בהתאם לנתונים על טפסי 

  .של נוהל זה 43, דף 22-ונספח 23דף 

  לחגורה שחורה מרכיבי המבחן. 7

  סמינר. א

  ונים הבאים: שיהיה חלק מהמבחן. הסמינר יכלול את האימל הספורטאים לכההתאחדות תקיים סמינר 

וטכניקות  בדגש על פומסה, אימון קרבי, הרצאה על התפתחות הטאקוונדו בעולם ובארץ - : אימון טכני 1דאן  )1(

  .מיוחדות

  .על טכניקות מיוחדותיותר חזק יעשה דגש  , בנוסףהלאהו 2מדאן  )2(

  מבחן. ב

 ותדק 2בדרגות הגבוהות, על קרב של עד ככל האפשר שניים ו הנמוכות,פומסה אחד בדרגות  ייבחן על במבחן, כל מועמד

  טכניקות מיוחדות. על ו

גמישות, קואורדינציה,  כולל היכולות המקצועיות של הספורטאי בכל הקשור לרמה אליה נדרשהאישיות ובמבחן יבדקו 

  מהירות, זריזות, אתלטיות, כוח ורוח לחימה.

  מבחן עיוני .ג

  .3עד  1מיועדים למועמדים לדאני מבחנים עיונים ) 1(
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לבעלי כל חגורה שחורה (כל הדאנים) אשר תעודתם הוכרה על ידי הוועדה הטכנית מיועדים גם מבחנים עיונים ) 2(

  .אחרי שהם נבחנו מחוץ להתאחדות

  מבחן עיוני יימסר על ידי הספורטאי לרשם.) 3(

  המצורף לנוהל זה. 52, דף 28-נספחועד  44, דף 23- נספחוהתשובות לכל מבחן מונים מבחנים עי) ראה נושא 4(

  שבירות. ד

  קרשים: מידות הן המידות המומלצות ולהל )1(

  ס"מ.  20-15) בערךס"מ, ורוחב ( 30-20) בין בערךאורך ( (א)

שנים  18מגיל , ומ"מ 15 ערך)(בשנים ונשים  18יל עד ג 15מגיל , מ"מ 12 (בערך) 15עד גיל  12מגיל  עובי: (ב)

   מ"מ. 18 (בערך)

  או רגליים, : קרש בטכניקת ידיים 1הדרישות לפום/דאן  )2(

  קרשים בטכניקות ידיים ו/או רגליים,  2: 2הדרישות לפום/דאן  )3(

  קרשים בטכניקות ידיים ו/או רגליים.  3: 3הדרישות לפום/דאן  )4(

  .ועדה הטכניתהבהתאם להחלטת  4הדרישות החל מדאן ) 5(

  ציונים. ה

יש לקחת בחשבון את הופעת הספורטאי במבחן עצמו וגם בסמינר אם הבוחן  הבסיסי של כל בוחן ציון) ב1(

  .התרשם לטובה מהספורטאי בסמינר

יש להוסיף לציון הבסיסי אשר קיבל הספורטאי את בטיפול ראש צוות הבוחנים ורשם החגורות השחורות, ) 2(

  .של נוהל זה 8חונות באליפויות בהתאם לכללים המפורטים בסעיף הבונוס בהתאם לניצ

לציון זה את הבונוס למדריכים  בנוסף גם בטיפול ראש צוות הבוחנים ורשם החגורות השחורות, יש להוסיף) 3(

  .של נוהל זה 9בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 

  סופי.ציון  בלחשבטיפול ראש צוות הבוחנים ורשם החגורות השחורות, לסיום ) 4(

  .D-ו Cציונים שכוללים גם  4מתוך  Bאו ציון  Aציון "עובר"  הינו ) ציון 5(

  של נוהל זה. 24ג, דף -2-ראה נספח) 6(

  .43, דף 22ראה גם סיכום ראש צוות הבוחנים על כל ספורטאי וספורטאי, נספח      

  לנבחרת ישראללמתחרים ו בונוסים. 8

  ל המזרון בתחרויות:גו עישמבחני חגורות שחורות בהתאם לניצחונות שמועמדים אלה היוענקו למועמדים ל. בונוסים א

  אליפות ישראל סוג התחרות

  אליפות שגריר קוריאה

 לצעירים אליפות היחידה

 ויותר Aדרג בינלאומית תחרות  Bדרג בינלאומית תחרות 

 נקודות 10 נקודות 5 נקודות 2 כל ניצחון בקרב

  הבא שהספורטאי מבקש לעבור. X+1עד המבחן  Xהספורטאי לדאן  אחרון שעברהן בח. החישוב יעשה מהמב
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  .נקודות 30מקסימום הניקוד אשר ניתן לצבור מהישגים הינו בסה"כ . ג

 20 - 10 20 - 30 סה"כ נקודות

  A B בונוס סופי

לנוער או  באליפויות אירופה )עם ניצחונות לפחות על המזרון 2עם  3עד  1חבר נבחרת ישראל, שהגיע להישג (מקום . ד

, לקבלת המקובלים רשאי להגיש בקשה לרשם חגורות שחורות, בהתאם לכללים הנוערעולם לנוער או אולימפיאדת 

  .3או דאן  2חגורה שחורה דאן 

רשאי  בוגרים ) באליפויות אירופהעם ניצחונות לפחות על המזרון 3עד  2חבר נבחרת ישראל, שהגיע להישג (מקום . ה

  .3או דאן  2, לקבלת חגורה שחורה דאן המקובלים גיש בקשה לרשם חגורות שחורות, בהתאם לכלליםלה

או אליפות  )1עם ניצחונות לפחות על המזרון (מקום בוגרים  חבר נבחרת ישראל, שהגיע להישג באליפויות אירופה. ו

, לקבלת חגורה המקובלים ם לכלליםרשאי להגיש בקשה לרשם חגורות שחורות, בהתא )3עד  1(מקום העולם בוגרים 

  .4שחורה דאן 

רשאי  )עם ניצחונות לפחות על המזרון 3עד  1(מקום באולימפיאדה חבר נבחרת ישראל, שהגיע להישג באליפויות . ח

  .5, לקבלת חגורה שחורה דאן המקובלים להגיש בקשה לרשם חגורות שחורות, בהתאם לכללים

 .כפוף לתקנון הבינלאומיואישי המאמן המן הלאומי בתאום ע"י המא תהבקשות צריכות להיעשו. י

המאמן הלאומי יהיה רשאי להגיש בקשה לרשם חגורות שחורות, בהתאם לכללים המקובלים, לקבלת חגורה י"א. 

  ., בכפוף לתקנון הבינלאומי4שחורה דאן 

  למדריכים בונוסים. 9

ר מדריכים ספורטאים באליפויות ישראל או אליפויות למדריכים אשרשם החגורות השחורות ע"י  דרכה תחושבתוספת ה

  לפי הנוסחה הבאה:בינלאומיות 

 ספורטאים מתחרים 30לפחות  ספורטאים מתחרים 30לפחות  מאמן/מדריך עם

  A B בונוס סופי

  וקבלת בוחנים חדשים לבוחניםסמינרים , סמינרים למאמנים ולמדריכים. 10

  ולמדריכים למאמנים סמינרים. א

להשתתף, בשנה שקדמה למבחן, נים והמדריכים אשר מגישים ספורטאים למבחני חגורות שחורות מחויבים המאמ

   .בלפחות סמינר טכני אחד במסגרת הסמינרים הטכניים שמארגנת ההתאחדות בכל שנה

  סמינרים אלה כוללים את כל הסמינרים הטכניים שההתאחדות מארגנת כולל בין היתר:

  ראה בהמשך. - ) סמינרים לבחונים 1(

  ) סמינר טכני של פתיחת כל עונה.2(

  סמינרים לבוחנים וקבלת בוחנים חדשים. ב

  חודש מראש בוחנים למבחן.הוועדה הטכנית תדאג למנות לפחות 
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ההתאחדות תקיים סמינר לאותם בוחנים לפחות שבוע לפני המבחנים. רשם חגורות שחורות, יהיה אחראי ) 1(

ומטרתו לתאם את כל הדרישות בין  שלוש שעות הודיע לבוחנים. הסמינר יארך לפחותלארגן הסמינר לבוחנים, ול

  כל הבוחנים.

  תנאים לקבלת מעמד של בוחן:) 2(

  .25מעל גיל ) א(

  .2, בוחנת לפחות חגורה שחורה דאן 3בוחן לפחות חגורה שחורה דאן ) ב(

  .וסמינר קרבי אחד לפחות כולל סמינר פומסה אחד לפחות סמינרים של בוחנים 3עבר לפחות ) ג(

    מבחנים במעמד של סטז'ר. 2עבר לפחות ) ד(

  המלצת רשם החגורות השחורות.) ה(

  .64, דף 37נספח ) בנושא מרכיבי סמינר טכני ולבוחנים, 3(

  בוחניםצוות . 11

  הקדמה

ל הפרטים לפני המבחן ובכל התקופה שבין הרישום למבחן, רשם החגורות השחורות ידאג לשלים ולמלאות את כ

הוא  .43, דף 22נספח  , ראהסיכום ראש צוות הבוחניםעל גם ו 25ודף  24ג, דף -2-ראה נספחהרלוונטיים על טפסי רישום 

  גם יסרוק תמונת הספורטאי כדי להדביק אותה על טפסים אלה על מנת להקל את עבודת הבוחנים בזמן המבחן.

  וראש צוות בוחנים יקבל טופס סיכום על כל נבחן. בסופו של דבר כל בוחן יקבל טופס נפרד על כל נבחן

כולל ראש צוות אשר ימונה על ידי הרשם. לראש הצוות קול  בוחנים 2לפחות צוות הבוחנים למבחן יהיה מורכב מ .א

  בוחנים החליטו על ציון "עובר".ה רובחגורה שחורה אם  תמכריע. מועמד יוסמך לדרג

במבחן לספורטאיות בלבד הבוחן  בוחנים. 2-ולא פחות מ ספורטאים 8ל קבוצה של עבור כ ן אחדבמבחן יש להזמין בוח. ב

  סטז'ר.יוכל להיות  2-ה

. קורות חיים ספורטיביים ותוצאות המבחן, הספורטאיבדיונים של צוות הבוחנים, יש לקחת בחשבון את פרטיו של . ג

תוצאות המבחן לא יינתנו  סיבות הכישלון.דוח אשר מפרט את  ירשום ראש צוות הבוחנים ,נכשלהספורטאי במידה ו

של הרשם אשר יבדוק פעם נוספת את נקודות של ראש צוות הבוחנים ו באותו יום ותהיינה חייבות לעבור בדיקה נוספת

  הבונוס אשר מגיעות לספורטאים בהתאם לנוהל זה.

עבור ספורטאי אשר יר את הדוח אשר את הכישלון וידאג להעבזה שיראש צוות הבוחנים יהיה . אחרי כל הבדיקות, ד

  .פרק זמן סבירתוך  ספורטאישל אותו האישי למאמן נכשל 

  .בהתאם לנהלים הקיימיםתוצאות המבחן יישמרו בהתאחדות . ה

  שת "דובוק" מלאה, נקייה ומסודרת.סמינר בתלבובלהופיע  על הבוחנים .ו

  כהה. מכנסיים כהים, חולצה לבנה ועניבהבד: על הבוחנים במבחני חגורות שחורות להופיע בתלבושת אחידה בל. ז

על הרחקה לאותו בוחן, או  אזהרהבוחנים. המנכ"ל יוכל להחליט על ל ש הרשם ידווח למנכ"ל על התנהגות לא רצויה .ח

  בפועל.הרחקה תנאי או 

  הזמנת בוחנים. .י
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  ) הרשם ידווח למנכ"ל וליו"ר הוועדה הטכנית על הזמנת בוחנים מתאימים למבחן.1(

  ר.מבחן יוזמן סטג'יבכל  .הניסיון והוותק של הבוחןכישורים, הבהתבססות על ר בוחן למבחן ) הרשם יבח2(

  ) הרשם ידווח למנכ"ל וליו"ר הוועדה הטכנית על הזמנת בוחנים מתאימים למבחן.3(

  בעיות רפואיות. 12

שמונעות מהנבחן לבצע חלק  מה, סכרת או מגבלות פיזיות או אחרות,תאס ית כגוןבמידה וקיימת בעיה רפוא

בחן את מהתרגילים, עליו להמציא אישור רפואי מתאים לפחות חודש לפני מועד הבחינה. רשם חגורות שחורות י

  המגבלה ויקבע מבחן בהתאם.

  מיוחדיםמבחנים . 13

  חבר נבחרת ישראלמבחן חגורה שחורה ל. א

וללא צורך  במבחן קרבי, בהמלצת המאמן הלאומיבלבד  1להבחן לדאן  יוכלחבר נבחרת ישראל קרבי  מועמד) 1(

  . בדרישות אחרות

 מבחן קרביבחבר נבחרת ישראל לבחון המלצה  על המאמן הלאומי לפנות לרשם חגורות שחורות בכתב ולצרף) 2(

  .ייקבע בהתאם להנחיות המאמן הלאומי את כללי המבחןרשם חגורות שחורות . בלבד

  .בנבחרת חודשים לפחות 6וותק של עם  ת ישראלמד חייב להיות חבר בנבחרהמוע) 3(

אליפויות  2-אליפויות ישראל האחרונות ובלפחות אליפות בינלאומית אחת או ב 2-המועמד השתתף ב) 4(

קרבות בתחרויות מוכרות כוללת אליפויות ישראל,  5המועמד ניצח לפחות בנוסף, בינלאומיות בשנה האחרונה. 

, םות היחידה לספורטאים צעירים מצטייניאליפות ישראל הבינלאומית, אליפאליפות שגריר קוריאה בישראל, 

  תחרויות בינלאומיות הרשומות בתוכנית השנתית של ההתאחדות.

  חניכי קורס מדריכים מוסמכים. ב

 לסמינרלגשת במהלך הקורס , יהיו רשאים בלבד 1חניכי קורס מדריכים מוסמכים המועמדים להבחן לדאן ) 1(

  וסמך.ת הקורס עצמו, בתנאי שרכז הקורס או מדריך הקורס בעצמו, הינו בוחן מומבחן במסגר

בהתאם לבקשת רכז הקורס יקבע מועד למבחן, בהתאם לכללים המפורטים כאן, החגורות השחורות רשם ) 2(

  הרשם יהיה בעצמו בוחן. .איתוובתאום 

  תקיים הקורס.באותה שנה בה מ) על רכז קורס מדריכים לעבור סמינר בוחנים אחד 3(

  30מאמנים/מדריכים ומועמדים מעל גיל . ג

  .יהיו רשאים להבחן במבחן נפרד 30מאמנים/מדריכים ומועמדים מעל גיל 

  ספורטאיות בלבד. ד

במטרה לקדם ספורט נשים בישראל, יתקיים פעם בשנה ובמידת הצורך מבחן מיוחד לספורטאיות בלבד, בפיקוח 

ספורטאיות נרשמו. הכללים לאירוע זה דומים למבחן רגיל. הרשם יקבע  10פחות והדרכה מדריכות בלבד, בתנאי של

  מועד למבחן, בהתאם לכללים המפורטים כאן.
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  ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים. ה

שחורות יהיה לתת תנאים להבחן למבחני חגורות ספורטאים בעלי צרכים מיוחדים בישראל, לבמטרה לקדם ספורט 

  .62דף  36ראה נספח  - מיוחדים  לספורטאים בעלי צרכים

  כללי משמעת במבחן. 14

  בזמן המבחן. אסור /מכשיר הקלטה וכד'/מצלמה/מחשב ניידידהשימוש בטלפון ני .א

  יום העיון והמבחן אינם פתוחים לקהל. .ב

מבחן, אך אינם רשאים להתערב/ להעיר הערות במהלך רשאים להיות נוכחים בזמן המאמנים אישיים בלבד  .ג

  .מחוץ למבחןמינר/המבחן. מאמן אישי שיפריע למהלך התקין של הסמינר/מבחן יתבקש לצאת הס

  לוח זמנים רצוי. 15

  התכנסות בוחנים  08:30  08:00

  פומסה  10:00  08:30

  היסטוריה ומושגים  10:30  10:00

  הפסקה  10:45  10:30

  קרבי  12:00  10:45

  הפסקה  12:30  12:00

  המבחן המשך  15:30  13:30

  דיוני צוות הבוחניםו שחרור כל המועמדים  -  15:30

  מחוץ להתאחדות ךאשר הוסמ השחור הבעל חגור. 16

מרשם החגורות שחורות  ה לגבי הדרגה שלוכרהמחוץ להתאחדות חייב לקבל את ה בעל חגורה שחורה אשר הוסמך. א

  .הוועדה הטכנית של ההתאחדותאשר יפעל בתאום עם 

מהקוקיוון / ההתאחדות העולמית לטאקוונדו, בעל החגורה השחורה יצטרך  אם התעודה הבינלאומית שלו אינה .ב

ובהתאם לנהלים המוסדות הבינלאומיים שההתאחדות מחויבת להן. הבוחנים יוכלו  1לעבור מחדש מבחנים החל מדאן 

  להתחשב ביכולת שלו ובאישיות שלו.

הרשם יוכל להכיר בתעודה או לקבוע שעל  דו,ן / ההתאחדות העולמית לטאקוונאם התעודה הבינלאומית מהקוקיוו .ג

  .(א).7.3, ובכל מקרה בתנאי שיעבור את המבחן העיוני כפי שמפורט בסעיף הספורטאי לעבור מבחן נוסף או אחר

  חריגים בהענקת תעודת דאן. 17

לו להזמין חברי נבחרת ישראל אשר מועמדים לצאת לאליפות אירופה או עולם או תחרויות מיון אולימפיות, יוכ .א

  .תעודות חגורה שחורה מהקוקיוון / ההתאחדות העולמית לטאקוונדובהתאם לכללים, 

תעודות בהתאם לכללים, יוכלו להזמין אשר מועמדים לצאת לקורס שיפוט בינלאומי,  ם מוסמכיםימישופטים לאו .ב

  .חגורה שחורה מהקוקיוון / ההתאחדות העולמית לטאקוונדו
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יישארו במרכז ההתאחדות עד שאותם מועמדים יעברו את כל הדרישות שקבעה  ,תקבלואשר י התעודות הבינלאומיות .ג

  .הוועדה הטכנית של ההתאחדות

  הנחיות לרשם החגורות השחורות בנושא המשך טיפול והזמנת תעודות חגורות שחורות בינלאומיות ומעקב. 18

 -הדאנים ופירוט התשלום עפ"י דרגות מנת התעודות הסכום לתשלום עבור הז חישוב הכנת מכתב לקוקיוון הכולל את .א

  .61, דף 33-, או ורק באישור המנכ"ל נספח60, דף 32- נספחראה 

  .59עד  55, דפי 31- נספחראה  - לבנק, להכנת ההעברה הבנקאית לקוקיוון מסמכיםהכנת  .ב

 הצורך בהתאם קודמת עפ"יטפסי הקוקיוון, תמונות הספורטאים והעתק תעודת קוקיוון כל הכנה וחתימה על  .ג

  .22, דף ג- 2- נספחראה  -לרשימה השמית במכתב 

  .נ"ל בצירוף המכתב הנלווה לקוקיוון בדואר מהירשליחת כל הטפסים ה .ד

  וועדת חריגים. 19

  מאמן אישי יוכל להגיש בקשת ערעור על תוצאות המבחנים. הבקשה תוגש לוועדת החריגים.

  סיכום. 20

  מבחן חגורות שחורות, ויש לפעול בהתאם. מכסה אירוע שהוא הנוהל

  רשימת נספחים. 21

  סוג הקובץ  דף  שם הנספח  מספר הנספח

 וורד/מודפס  13  משימות במסגרת ארגון אירוע  1

  וורד  18  דוח טיפול אירועים עונתי  א-1

  וורד  19  הזמנות למבחן חגורה שחורה  ג-2

  וורד  21  טופס רישום קוקיוון לחגורה שחורה  ג-2

  וורד  22  טופס רישום לנבחן לחגורה שחורה    ג-2

  וורד  23  תוצאות בוחנים לנבחן - טופס רישום לנבחן לחגורה שחורה    ג-2

  אקסל  BlackBelts&Trainers"  24טיפול בקובץ רישום למבחן "    ג-2

  וורד  25  בוחניםהזמנת צוות   י"ב-2

  דוור  26  עדכון לו"ז לפני אירוע עבור צוותים / מועדונים  גי"-2

  וורד  27  תגים לספורטאים - פריטים לצורך פרסום ואחרים   ה-2

  וורד  28  הסכם מתקן  3

  וורד  30  לאירועציוד   4

  וורד  31  דף קשר  6
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  סוג הקובץ  דף  שם הנספח  מספר הנספח

  אקסל  competitors" 32" ספורטאיםדוח רישום   7

  אקסל  33  תוצאות המבחן  11

  אקסל  BlackBelts&Trainers"  34"בקובץ תוצאות המבחן טיפול   11-1

  וורד  35  ח פציעהדו  12

  וורד  36  דוח צוות  13

  וורד  37  דוח אירוע  14

  אקסל  39  בוחניםדוח שכר   16

  וורד  40  שחרור מבית הספר  19

  וורד  41  אישור הישגים  20

  וורד  42  פרוטוקול התחלתי  21

  וורד  43  ראש צוות בוחנים - דוח תוצאות מבחן חגורות שחורות לספורטאי  22

  וורד  44  תשובות+  3עד דאן  1ים לחגורה שחורה דאן מבחנים עיונ 3  23-28

  וורד  53  מכתב לבנק עבור תשלום למוסד הבינלאומי הממונה על תעודות ב"ל  31

  וורד  54  בקשה - 1בנק מסמך   -

  וורד  55  מסמך א - 2בנק מסמך   -

  וורד  56  1- מסמך ב - 3בנק מסמך   -

  וורד  57  2- מסמך ב - 3בנק מסמך   -

  וורד  58  נת תעודות מהמוסד הבינלאומי הממונה על תעודות ב"למכתב הזמ  32

  -  59  הזמנת תעודות חגורות שחורות  -הנחיות לא מחייבות של הקוקיוון   33

  אקסל  BlackBelts&Trainers"  60טיפול בקובץ רישום תעודות קוקיוון "  34
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