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Algemeen
Het is de bedoeling de procedure van alle TAEKWON-DO
KUP- en DAN-examens in ITF-B te uniformiseren. Hierbij
worden normen vastgelegd die een soepele afwikkeling bij
de formaliteiten ter afneming van examens bewerkstelligen,
met als uiteindelijke bedoeling dat een gepromoveerde en
diens graad een garantie is voor heel ITFBelgium. Het is
consequent dat dit in de hoedanigheid voor alle leden ITFBelgium is.
Het hanteren van verschillende maatstaven in scholen kan
alleen maar de kwaliteit en verstandhouding verminderen.
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 Als de vereniging/school is aangesloten bij ITF-B.
 Als de prestaties overeenstemmen met deze voorzien in
ITF- B
 Een bewijs bestaat dat betrokkene een zekere graad
heeft.

Bij de examens is er technische en theoretische kennis te
bewijzen die in de examenvoorschriften verplicht zullen
vastgelegd worden, zowel voor KUP- als voor DAN-graden
Dit examenvoorschrift zal tevens een leidraad zijn voor de
lesgever die TAEKWON-DO onderricht.
§2

§ 3.5

Indien geen bewijs bestaat , over de KUP-graad , dan kan de
examinator beslissen over de graad .

§4

DAN-examens

§ 4.1

Als examinator kan alleen een instructeur worden ingezet die
overeenstemt met punt 2.

§ 4.2

Een IV/V DAN in comitéverband ITF-B kan examens
afnemen tot en met II° dan.

Licentie examinator
Kup- en danexamens (commissie) mogen enkel worden
afgenomen door instructeurs, minstens 4de dan en in het
bezit van een certificaat International Instructor, plus een
geldige teaching plaque. Bovendien dient hij/zij de
toestemming te krijgen van de technical director.
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Hierbij wordt tevens rekening gehouden met afstanden.
§3

KUP-examens

§ 4.3

Voor VI DAN is dat tot en met III°DAN.

§ 3.1

Voor het begin van een KUP examens dient de examinator
volgende documenten te krijgen :

§ 4.4

De jaarlijkse data DAN-examens worden door het bestuur
vastgelegd in afspraak met de technical director.



Examenlijst volledig ingevuld (minstens één week
voordien opgestuurd) met de volledige namen en de
vooropgestelde graden.

§ 4.5

Vanaf VII DAN kan examen afgenomen worden tot en met V°
Dan.

§ 4.6


Geldige ITF-pas van het lopende jaar en examengelden.

Voor die DAN-examens worden de examinatoren door de
technische director uitgenodigd op zekere data , ter afneming
van examens. Er moeten minstens drie dan-examinatoren
zijn .

$ 4.7

De kandidatuur DAN-examen bevat een VOLLEDIG ingevuld
aanmeldingsformulier (application form), alsook een geldig
ITF- B pas ( op dag van examen te vertonen, samen met de
fees).

§ 3.2

Bij het slagen in een KUP-examen wordt de kandidaat de
uitslag meegedeeld en wordt dit vermeld in de ITF-pas.

§ 3.3

Bij niet slagen van een Kup-examen kan dit examen ten
vroegste één maand nadien herhaald worden .

§ 3.4

KUP-examens van andere TKD-organisaties kunnen door
ITF-B aangenomen worden:

Juli 2020

Het aanmeldingsformulier minstens één maand te sturen naar
de zetel van ITF-Belgium, indien voor I°dan samen met een
pasfoto in jpg of bmp. Vanaf VII dan is dit 3 maanden, en
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moet het vergezeld zijn van CV en thesis (zie ook ITF Bylaws
voor alle details).
§ 4.8

§ 4.9

De formulieren staan online, op de website ITF-Belgium.
Voor een examen is de toelating vereist van de instructor en
het bestuur ITF- B.

§ 4.10

De datum van het DAN- examen bij een andere organisatie,
in samenspraak met ITF, wordt na erkenning aanvaard met
terugwerkende kracht.
§ 4.12

De aanmelding voor DAN-examen is enkel geldig als
 Het aanmeldingsformulier volledig ingevuld is.
 Het aanmeldingsformulier ondertekend is, met het
akkoord van de schoolbezitter, minstens 1 maand voordien
afgeleverd.
 Betrokkene de nodige cursussen en stages (zowel
nationaal als internationaal) gevolgd heeft.
 De dag van examen een geldig ITF pas voorlegt
 De voorbereidingstijd werd volbracht.
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Na het geslaagde DAN-examen
wordt de uitslag
medegedeeld. De voorzitter van het examencomite stuurt alle
documenten, met stempel en handtekeningen voorzien, zo
ook met de betalingen, op naar de zetel ITF- Belgium .
ITF-Belgium vraagt dan de diplomas aan bij ITF via het
Online System. Het pas wordt onmiddellijk na het examen bij.
slagen ingevuld.

§ 4.13

Bij niet slagen van een DAN-examen kan ten vroegste na 6
maanden herexamen afgelegd worden

§ 4.14

In het begin van een DAN-examen wordt de discipline
TUL gelopen . Diegene die examen aflegt loopt de voorziene
TUL(s) overeenkomstig zijn graad .

Wanneer een kandidaat voor I DAN de aansluiting bij een
andere verband /organisatie niet aantonen kan, zal ITF-B een
jaarbijdrage van 2 jaren aanrekenen, dat betekent dat er
minstens 3 Jaarbijdragen moeten betaald worden .

In het geval dat de TUL niet volledig of zonder fouten
gedemonstreerd wordt, bestaat de mogelijkheid de tul een
(éénmaal) tweede maal te lopen .
Wanneer TUL ook bij een tweede maal niet volledig of niet
foutloos wordt getoond , wordt het examen beëindigd.

§ 4.11

DAN-graden van andere organisaties
worden, indien

kunnen erkend

 Indien betrokkene minstens 6 maanden lid is van ITF- B
 Het origineel diploma wordt voorgelegd
 Er minstens een voorbereidende cursus wordt gevolgd,
waarbij de lesgever over de erkenning beslist.
De punten onder §4.9 zijn eveneens van toepassing..
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Om te slagen voor een danexamen dient de kandidaat
minstens 60% te halen, alsook minstens 60% op het
onderdeel tul.
§5

Uitzonderingsregels
In aanmerking kan genomen worden (qua uitzonderingen) de
leeftijd, psychische mogelijkheden, andere te evalueren door
het examencomite
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Allerlei
Alle niet vermelde zaken in dit reglement worden beslist door
het bestuur ITF-B in samenspraak met de technical director.

§7

Deliberatie
Men slaagt voor het examen voor zover de meerderheid van de
juryleden het examen als voldoende beoordelen (60%). Indien
men op een onderdeel niet geslaagd is, behoudt de
examencommissie zich het recht voor op deliberatie, met
uitzondering voor het onderdeel TUL (60% vereist).

§8

Examengelden 2020

I° DAN : 125 euro (100 + 25 administratie en andere kosten
huur zaal – verzending- verplaatsingenz)
II°DAN : 175 euro ( 150 + 25)
III°DAN: 225 euro
IV° DAN: 325 euro
V° DAN: 425 euro
VI° DAN:525 euro

Umpire’B’ : 35 euro
Umpire 'A':70 euro

Juli 2020

Juli 2020

