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נספח  - 3תוכנית 2021
(נתונים לא סופיים)
מצ"ב תכנית הכוללת הערכת מועדי תחרויות ופעילויות וזאת בשל חוסר הוודאות הקיים במצב הבריאות הבינלאומי,
והיעדר תכנית תחרויות בחו"ל.
אירוע

תאריך

הערה

מקום

שנת 2020
מחנה אימונים זרים בינ"ל

25/10-18/11/2020

רמלה

נבחרת ישראל

אליפות אירופה למועדונים

24-25/11/2020

קרואטיה

נבחרת ישראל

אליפות ישראל עד גיל  21חלק 1

27/11/2020

ישראל

נבחרת ישראל

אליפות אירופה משקלים אולימפיים בוגרים 10-11/12/2020
 -בוסניה

בוסניה

נבחרת ישראל

אליפות אירופה קדטים בוסניה

12-13/12/2020

בוסניה

נבחרת ישראל

סדנת מוגנות בספורט-אתנה

22/12/2021

ZOOM

כללי

אליפות ישראל עד גיל  21חלק 2

25/12/2020

רמלה

נבחרת ישראל

מחנה אימונים זרים בינ"ל

12/2020

רמלה

נבחרת ישראל

מועדונים-הנחיות מנהל הספורט

30/12/2020

ZOOM

כללי

שנת 2021
קורס מדריכי טאקוונדו

29/01-13/07/2021

מכללת וינגייט

כללי

כנס מאמנים

12/02/2021

רמלה

מאמנים שיש להם ספורטאים בנבחרת

מחנה אימונים בינ"ל

02/2021

רמלה

נבחרת ישראל

מבדקים נבחרות ישראל

02/2021

רמלה

נבחרת ישראל

קורס מדריכי טאקוונדו

01-07/2021

המכללה
האקדמית
בוינגייט

מחנה אימונים זרים בינ"ל

02-03/2021

רמלה

נבחרת ישראל

גביע העולם (סופיה דרג ג')1

06-07/03/2021

בולגריה

סבב גביע העולם

גביע העולם (טורקיה דרג ג')1

10-15/03/2021

טורקיה

סבב גביע העולם

גביע העולם (ספרד דרג ג')1

14/03/2021

ספרד

אליפות אירופה בוגרים G2

08-11/04/2021

בולגריה

סבב גביע העולם
נבחרת ישראל

סמינר דאנים מתקדמים

29/04/2021

ירושלים

גביע העולם (מולטי גיימס דרג ג)1

03-06/05/2021

בולגריה

סבב גביע העולם

ירושלים

מועמדים וספורטאים אחרים-בהתאם
לנרשמים

בולגריה

נבחרת ישראל

בולגריה

נבחרת ישראל

מבחן חגורות שחורות דאנים מתקדמים (07/05/2021 4
ומעלה)
אליפות אירופה אולימפית – טוקיו 2021

07-09/05/2021

אליפות אירופה פארא אולימפית – טוקיו 09/05/2021
2021
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אירוע

תאריך

מקום

סמינר ריענון שופטים

14/05/2021

ירושלים

סמינר מאמנים

21/05/2021

רמלה

אליפות ישראל בוגרים/ות 2021
אליפות ישראל ווטראנים 2021

28/05/2021

ישראל

שנת לידה מ 2003
חובה לחברי נבחרת ישראל
ווטראנים לפי ההנחיות אשר יתפרסמו

גביע העולם (אוסטריה דרג ג')1

29-30/05/2021

אוסטריה

סבב גביע העולם

ליגה מכבי הלוחם הצעיר

29/05/2021

אריאל

ליגה אחי יהודה

10/06/2021

ירושלים

אסיפה כללית רגילה

11/06/2021

ירושלים

מוזמנים חברי ההתאחדות

גביע העולם (לוקסמבורג דרג ג)1

12-13/06/2021

לוקסמבורג

סבב גביע העולם

ליגה כדורי א.ל

17/06/2021

ירושלים

ליגה עצמה בועז א.ל

21/06/2021

מעלה אדומים

ליגה סאנג רוק

22/06/2021

גזר

ליגה ספרטה א.ל

24/06/2021

ירושלים

סמינר מאמנים

25/06/2021

רמלה

ליגה אדמה ,רוח ואש

29/06/2021

רחובות

ליגה כדורי א.ל

01/07/2021

ירושלים

ליגה שרעבי א.ל

02/07/2021

רמלה

ליגה ראשונים ברוח ספורטיבית

03/07/2021

ראשון לציון

ליגה אדמה ,רוח ואש

06/07/2021

רחובות

אליפות ישראל קדטים 2021
אליפות ישראל נוער 2021

08-09/007/2021

ישראל

ליגה ראשונים ברוח ספורטיבית

10/07/2021

ראשון לציון

ליגה האריות

13/07/2021

מודיעין

ליגה הפועל כפר סבא

14/07/2021

כפר סבא

ליגה הוארנג

15/07/2021

ירושלים

ליגה עצמה בועז א.ל

16/07/2021

צור הדסה

אספה כללית מיוחדת

16/07/2021

ירושלים

ליגה ראשונים ברוח ספורטיבית

17/07/2021

ראשון לציון

ליגה הוארנג

22/07/2021

ירושלים

ליגה מכבי מעלה אדומים

23/07/2021

מעלה אדומים

ליגה רוח בלתי מנוצחת

24/07/2021

בת ים

אולימפיאדת טוקיו  2020דרג ג'20

24-27/07/2021

יפן

ליגה הפועל כפר סבא

25/07/2021

כפר סבא

חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל
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הערה
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מוזמנים חברי ההתאחדות

נבחרות ישראל בהזמנת הוועד האולימפי
הבינלאומי
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אירוע

תאריך

מקום

ליגה טלקוונדו

29/07/2021

ירושלים

ליגה רוח בלתי מנוצחת

31/07/2021

בת ים

ליגה קוגוריו פייטרס

02/08/2021

אפרת

קורס מדריכי טאקוונדו

05/08/2021

קמפוס שיאים

ליגה האריות

05/08/2021

וינגייט

ליגה שרעבי א.ל

07/08/2021

רמלה

ליגה טלקוונדו

08/08/2021

ירושלים

ליגה קוגוריו פייטרס

10/08/2021

אלון שבות

ליגה שרעבי א.ל

14/08/2021

רמלה

ליגה אחי יהודה

15/08/2021

ירושלים

ליגה חינוך ספורט וטאקוונדו

17/08/2021

הוד השרון

ליגה דרך הטאקוונדו

19/08/2021

גבעתיים

ליגה מכבי מעלה אדומים

20/08/2021

צור הדסה

ליגה מכבי הלוחם הצעיר

21/08/2021

ראשון לציון

ליגה מכבי שוהם

22/08/2021

שוהם

ליגה הוארנג

24/08/2021

ירושלים

ליגה ראשונים ברוח ספורטיבית

28/08/2021

ראשון לציון

ליגה מכבי שוהם

29/08/2021

שוהם

אליפות אירופה קדטים

25/08/2021

אסטוניה

נבחרת ישראל

אליפות אירופה עד גיל 21

24/08/2021

אסטוניה

נבחרת ישראל

גביע העולם (טאלין דרג ג')1

28-29/08/2021

אסטוניה

סבב גביע העולם

משחקים פארא-אולימפיים דרג ג' 20

02-04/09/2021

יפן

נבחרת ישראל

גביע העולם (פולין דרג ג)1

11-12/09/2021

פולין

סבב גביע העולם

גביע העולם (רוסיה דרג ג')1

24-28/09/2021

רוסיה

סבב גביע העולם

גביע העולם (סלובניה דרג ג')1

25-26/09/2021

סלובניה

סבב גביע העולם

גביע העולם (אלבניה דרג ג')1

02-03/10/2021

אלבניה

סבב גביע העולם

גביע העולם (ריגה דרג ג')1

09-10/10/2021

לטביה

סבב גביע העולם  -בוטל

אליפות עולם בוגרים דרג ג'14

12-18/10/2021

סין

נבחרת ישראל  -בוטל

גביע העולם (מונטנגרו דרג ג')

16-17/10/2021

מונטנגרו

סבב גביע העולם

אליפות עולם פארא טאקוונדו דרג ג'14

20-21/10/2021

סין

נבחרת ישראל  -בוטל

גביע העולם (יוון דרג ג')1

29-31/10/2021

יוון

סבב גביע העולם

גביע העולם (הולנד דרג ג')1

10/2021

הולנד

סבב גביע העולם

גביע העולם (קפריסין דרג ג')1

05-07/11/2021

קפריסין

סבב גביע העולם

גביע העולם (איטליה דרג ג')1

18-21/11/2021

איטליה

סבב גביע העולם

גביע העולם (ישראל הבינלאומית דרג ג')1

27/11/2021

ישראל

סבב גביע העולם

גביע שגריר קוריאה ואליפות ישראל עד גיל 03/12/2021

ישראל

נבחרת ישראל

חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל
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תאריך

הערה

מקום

21
עונת  – 2021עדיין לא נקבעו תאריך ומקום
אליפות אירופה נוער

09/2021

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה עד גיל 21

10/2021

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה מועדונים

10/2021

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה משקלים אולימפיים

11/2021

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה משקלים אולימפיים – נוער

11/2021

-

נבחרת ישראל

אליפות הנשיא G1

-

-

נבחרת ישראל

-

נבחרת ישראל

-

-

עונת  -2022עדיין לא נקבעו תאריך ומקום
אליפות עולם קדטים

-

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה קדטים

-

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה ילדים

-

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה עד גיל 21

-

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה משקלים אולימפיים – נוער

-

-

נבחרת ישראל

אליפות הנשיא G2

-

נבחרת ישראל

אליפות אסטוניה דרג ג1

-

-

מכבייה

07/2022

אליפות ישראל הבינלאומית דרג ג'1

08/2022

נבחרות ישראל בהזמנת הנהלת המכבייה
סבב גביע העולם

אליפות פולין דרג ג'1

09/2022

ישראל

סבב גביע העולם

אליפות סרביה דרג ג'1

10/2022

נבחרת ישראל
סבב גביע העולם

אליפות העולם נוער דרג ג'6
אליפות קרואטיה דרג ג'1

11/2022

סבב גביע עולם

 .1התוכנית נתונה לשינויים.
 .2בשל משבר הקורונה ,טרם ידוע אם התחרויות תתקיימנה ובאיזה מועדים
 .3מועד תחרויות בחו"ל עודכן בהתאם לפרסומי ההתאחדות העולמית לטאקוונדו והאיגוד האירופאי לטאקוונדו.
 .4אין התחייבות על קיום התחרויות במועדים הרשומים ויש לבדוק את המועדים.
 .5אימוני נבחרות ישראל:
חב ר ה ב ו ו ע ד הא ו ל י מ פ י ב י ש ר א ל
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רחוב קרן היסוד ( 15מול מגדל המים) רמלה.
אצטדיון טדי רחוב דוד איילון  1הכניסה המזרחית ירושלים
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