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Pielikums 2 

INFORMĀCIJA 

  

par  Starptautisku Taekwon-Do federāciju (ITF) 
 
 
 

1. Nosaukums: Starptautiskā Taekwon-Do federācija (ITF)  
 
Prezidents:      Prof. Ri Jong Son  
 

Vecākais vice prezidents:                Prof. Hvang Ho Jong  
 

Vice prezidenti:      Prof. Leong Vai Meng  
Adolfo Villanueva  
Mario Bogdanov  
Annali Basson  

 

Ģenerālsekretārs:                  Prof. Kim Sung Hvan  
 

Finanšu un administratīvais direktors:            Kim Hjong Rak  
 
2. Galvenā mītne:                                        Draugasse 3, 1210 Vienna, Austria  
 
3. Personāls:  

 
Prezidents:       Prof. Ri Jong Son  
Ģenerālsekretārs:      Prof. Kim Sung Hvan  
Finanšu un administratīvais direktors:   Kim Hjong Rak  
Sekretārs:       Melanie Steinbrugger Monika  
 
4. Adrese:      Pasta adrese: Draugasse 3, 1210 Vīne, Austrija  

Tel:  +43 1 2928467  

Fax: +43 1 292846789  

E-mail:     

Prezidents:  president@itfhq.org   
    Ģenerālsekretārs: secretary-gen@itfhq.org   

           Finanšu un administratīvais direktors: director-af@itfhq.org   
  Sekretārs:  secretary@itfhq.org   
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5. Juridiskais statuss  

 

- ITF 1986.gadā ir reģistrēta Austrijas Policijas pārvaldē kā bezpeļņas un nevalstiska starptautiska 
organizācija.  

- Federācijas juridiskais statuss tiek atjaunots pēc katrām kongresa vēlēšanām saskaņā ar Austrijas 
likumu.  

-  Austrijas Sporta federācija ITF ir atzinusi par starptautisku sporta organizāciju, kas ir publicēts 
2004/2005., kā arī 2005/2006.gada sporta “Gada grāmatā”. ITF ir atzīmēta kā vienīgā un unikālā 
starptautiskā sporta organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Vīnē, Austrijā. (skatīt 
2004/2005.gada “Gada grāmatu” 292.lpp.). 

- 2004.gada novembrī ITF ir reģistrēta Austrijas Finanšu ministrijā kā civilā bezpeļņas 
organizācija.  

- Kopš 2010.gada jūlija ITF ir Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) parakstītāja federācija.  
 
6. Biedri.  
 
Par pilno ITF biedru sastāvu, 2015.gada 26.augustā, 25. ITF kongresā Bulgārijā, tika apstiprinātas 
pavisam 127 dalībvalstis. 
 
 
7. Kontinentālās federācijas.  

 

- Āzijas Taekwon-Do federācija (Galvenā mītne atrodas Ķīnā)  

- Eiropas Starptautiskā Taekwon-Do federācija (Galvenā mītne atrodas Apvienotajā Karalistē)  

- Okeānijas Taekwon-Do federācija (Galvenā mītne atrodas Australijā)  

- Pan-Amerikas Taekwon-Do padome (Galvenā mītne atrodas Argentinā)  

- Āfrikas Taekwon-Do federācija (Galvenā mītne atrodas Dienvidāfrikā)  
 
8. Vēsture.  

 

1955.gada 11.aprīlis -  Ģenerālis Choi Hong Hi izveido “Taekwon-Do” 

1966.gada 22.marts -   ITF ir atklāts Seulā, Dienvidkorejā  

1972.gada janvāris -   ITF galvenā mītne pārceļas uz Toronto, Kanādu 

1985.gads -         ITF galvenā mītne pārceļas uz Vīni, Austriju  
2002.gada 15.jūnijs -               Ģen. Choi Hong Hi, Taekwon-Do atklājējs, dibinātājs un ITF 

pirmais prezidents aiziet mūžībā  

2002.gada 22.septembris -  Prof. Dr. Chang Ung, IOC loceklis, ievēlēts par ITF prezidentu  

2009.gada 13.oktobris –   Prof. Dr. Chang Ung atkārtoti ievēlēts par ITF prezidentu 

2015.gada 26.augusts  –  Prof. Mst. Ri Yong Son ievēlēts par ITF prezidentu  
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9. Oficiālie pasākumi.  

 

- Pasaules čempionāti - katru otro gadu 

- Pasaules čempionāti junioriem un veterāniem - katru otro gadu 

- Ģen. Choi Hong Hi piemiņas turnīrs - katru gadu  

- Tehniskie semināri un apmācības kursi instruktoriem, kā arī tiesnešiem – biežāk kā 9 
reizes gadā, dažādos reģionos un valstīs. 

 
10. Oficiālās balvas.  
 

- ITF Ordenis,  
- ITF medaļa izcilam instruktoram 
- ITF Citēšanas diploms  

 
 
11. Tiesnešu kvalifikācija.  
 

- Starptautiskās klases “A” tiesnesis - no 4.Dan un augstāk  
- Starptautiskās klases “B” tiesnesis - priekš 2. un 3.Dan 
- Nacionālās klases     „C” tiesnesis -  priekš 2.Gup un 1.Dan  
 

12. Meisterības pakāpju klasifikācija.  
 

- Krāsainās jostas īpašnieks (10.Gup līdz 1.Gup)  
- Melnās jostas īpašnieks: 

Instruktors- asistents no 1. līdz 3.Dan  
Starptautiskais instruktors no 4. līdz 6.Dan  
Meistars - 7. un 8.Dan  
Lielmeistars - 9.Dan 

  
13. Oficiālais laikraksts.  
 

“Original Taekwon-Do” tiek publicēts ik ceturksni 5000 kopiju apjomā 
 
14. Sacensību kategorijas.  
 

- Tehniskie kompleksi (Komandu un individuāli)  
- Sparings (Komandu un individuāli)  
- Specialā tehnika (Komandu un individuāli)  
- Spēka tests (Komandu un individuāli)  
- Pašaizsardzības demonstrācija (Komandu)  
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15. Oficiālais apģērbs, ekipējums and reklāma Taekwon-Do pasākumu laikā  
 

- Doboks un jostas (balta, dzeltena, zaļa, zila, sarkana, melnas krāsas) priekš audzēkņiem 
un dalībniekiem sportistiem  

 
Tiesnešu apģērbs: 

 - Žakete (tumši zila krāsa)  
- Bikses (tumši zila krāsa)  
- Kaklasaite (tumši zila krāsa)  
- Krekls (balta krāsa)  
- Sporta apavi (balta krāsa)  

 
Sparinga ekipējums:  
 

- Ķivere, zobu aizsargs, sievietēm krūšu protektors, vēdera un ribu aizsargs veterāniem, 
cimdi, apakšdelma protektors, aizsargkurpes, cirkšņa aizsargs, apakšstilba aizsargs, utt.)  
- Laukums sacensībām sastāda 9×9 m. Statīvi priekš spēka testa un speciālās tehnikas 
sacensībām, kā arī matrači. 
- Galdi, krēsli, hronometri, dokumentācija pierakstiem, karodziņi (sarkans un  
zils) un signāls (gongs) laukuma tiesnesim un žūrijai  
- elektroniskais punktu uzskaites ekrāns 
- reklāma publikācijās ieskaitot mājas lapu, žurnālus un tml.  
- enciklopēdija 

 
16. Pamatdokumenti.  

 

- ITF Konstitūcija un statūti  
- ITF Turnīru noteikumi un prasības  
- ITF Tiesnešu noteikumi un prasības 
- ITF mājas lapa (www.itf-tkd.org)  
- Morāles rokasgrāmata (Jungshin Sooyang)  
- 15 sējumu Tekvon-do Enciklopēdija 
- Saīsinātā Enciklopēdija 
- Dažādas brošūras 
- CD ar iekļautu informāciju saistībā ar Taekwon-Do vēsturi un tehnisko informāciju 
- Trimester biļeteni  
- ITF Antidopinga noteikumi 


