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ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו
תכנית  – 2018עדכון 27/03/2018
)נתונים לא סופיים(
אירוע

תאריך

מקום

אליפות פולין דרג ג'1

16-17/09/2017

פולין

נבחרות ישראל

גרנד פרי 2-דרג ג'4

22-24/09/2017

מרוקו

נבחרות ישראל

אליפות אירופה לקדטים

05-08/10/2017

הונגריה

נבחרות ישראל

גרנד פרי 3-דרג ג'4

20/10/2017

אנגליה

נבחרות ישראל

אליפות אירופה לנוער דרג ג'2

02/11/17

קפריסין

נבחרות ישראל

אליפות קרואטיה דרג ג'1

11-12/11/2017

קרואטיה

נבחרות ישראל

אליפות יוון דרג ג'1

17-19/11/2017

יוון

נבחרות ישראל

אליפות ישראל הבינלאומית ה 15-דרג ג'1

25-26/11/2017

רמלה

מגנים אלקטרונים  -ווידאו רפליי

אליפות אירופה אולימפית

05-09/12/2017

בולגריה

נבחרות ישראל

אליפות צ'כיה

10/12/2017

צ'כיה

-

אליפות בולגריה  -הרייה

10/12/2017

בולגריה

-

ליגת קוגוריו פייטרס

15/12/2017

מעלה אדומים

-

ליגת סאנג רוק

17/12/2017

בית חשמונאי

-

אליפות ישראל עד גיל  – 21שגריר קוריאה

19/12/2017

רמלה

חובה לנבחרות ישראל

ליגת הלוחם הצעיר

23/12/2017

ראשון לציון

-

אליפות ישראל בוגרים/ות 2018
אליפות ישראל ווטראנים 2018

12/01/2018

ירושלים

חובה לנבחרות ישראל
שנות לידה מ2000-

מבדקי קבלה לנבחרת ישראל

19/01/2018

רמלה

שנות לידה מ 2001-ועד 2003
חובה לנבחרות ישראל

ליגת אחי יהודה

19/01/2018

ירושלים

אליפות קומגאנג

20/01/2018

בלגיה

ליגת חינוך ,ספורט וטאקוונדו

20/01/2018

הוד השרון

מבדקי קבלה לנבחרת ישראל קדטים

26/01/2018

רמלה

שנות לידה מ 2004-ועד 2006

סמינר חגורות שחורות

26/01/2018

ירושלים
רעננה

מועמדים וספורטאים אחרים

מבחני חגורות שחורות

02/02/2018

ירושלים

ליגת מכבי שוהם

10/02/2018

שוהם

אליפות סלובניה דרג ג'1

24-25/02/2018

סלובניה

ליגת סאנג רוק

01/03/2018

ראש העין

אליפות בולגריה דרג ג'1

03-04/03/2018

בולגריה
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הערה

אליפות הולנד דרג ג'1

10-11/03/2018

הולנד

-

אליפות בלגיה דרג ג'1

16-18/03/2018

בלגיה

-

אליפות אוקראינה דרג ג'1

17-18/03/2018

אוקראינה

-

אליפות ספרד דרג ג'1

25/03/2018

ספרד

-

אליפות ישראל קדטים דרג א ו-ב 2018
אליפות ישראל נוער דרג ב 2018

26/03/2018

ישראל

חובה לנבחרות ישראל קדטים
שנות לידה מ 2004-ועד 2006
נוער דרג ב
שנות לידה מ 2001-ועד 2003

אליפות העולם לנוער

06-13/04/2018

טוניסיה

נבחרות ישראל

אליפות העולם אולימפית לנוער

06-13/04/2018

טוניסיה

נבחרות ישראל

אליפות גרמניה דרג ג'1

07/04/2018

גרמניה

אליפות הנשיא ה 3-דרג ג'2

25-29/04/2018

יוון

-

קורס שיפוט לאומי

13/04-11/05/2018

ישראל

-

אליפות אירופה בוגרים דרג ג'4

10-13/05/2018

רוסיה

נבחרות ישראל

אליפות אוסטריה דרג ג'1

26-27/05/2018

אוסטריה

-

ראשון לציון

אסיפה כללית שנתית רגילה

01/06/2018

ירושלים

מוזמנים חברי ההתאחדות

גרנד פרי 1-דרג ג'4

01-03/06/2018

איטליה

נבחרות ישראל

אליפות ישראל נוער דרג א ו-ב 2018

08/06/2018

ישראל

חובה לנבחרות ישראל נוער
שנות לידה מ 2001-ועד 2003

אליפות לוקסמבורג דרג ג'1

16-17/06/2018

לוקסמבורג

נבחרות ישראל

סמינר טכני למאמנים עם מסטר קי-טו דאנג

26/06-29/06/2018

ישראל

סמינר חובה לבוחנים

מבחני חגורות שחורות

13/07/2018

ישראל

מועמדים

גרנד פרי 2-דרג ג'4

27-29/07/2018

רוסיה

אליפות רוסיה דרג ג'1

14-15/08/2018

רוסיה

נבחרות ישראל
-

אליפות פולין דרג ג'1

14-16/09/2018

פולין

נבחרות ישראל

גרנד פרי 3-דרג ג'4

20-22/09/2018

טייפה

אליפות קפריסין דרג ג'1

28/09/2018

קפריסין

נבחרות ישראל
-

אליפות ריגה דרג ג'1

06/10/2018

לטביה

-

אולימפיאדת הנוער

07-11/10/2018

ארגנטינה

נבחרות ישראל

גרנד פרי 4-דרג ג'4

19-21/10/2018

אנגליה

אליפות יוון דרג ג'1

19-21/10/2018

יוון

נבחרות ישראל
נבחרות ישראל

אליפות סרביה דרג ג'1

27-28/10/2018

סרביה

-

אליפות דרקולא דרג ג'1

01/11/2018

רומניה

-

אליפות אירופה עד גיל 21

08-11/11/2018

פולין

נבחרת ישראל

אליפות קרואטיה דרג ג'1

10-11/11/2018

קרואטיה

נבחרות ישראל

יום לאומי לספורטאיות ע"ש אוה לאה גונטר ז"ל 06/2018
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הערה

אליפות פריז דרג ג'1

17-18/11/2018

צרפת

-

אליפות ישראל הבינלאומית ה 15-דרג ג'1

24-25/11/2018

ישראל

גביע עולם

אליפות ישראל עד גיל -21שגריר קוריאה

06/12/2018

ישראל

נבחרות ישראל

גמר גרנד פרי דרג ג'8

12-13/12/2018

UAE

נבחרות ישראל

אליפות אירופה קדטים

-

-

נבחרת ישראל

אליפות העולם בוגרים דרג 12

15-19/05/2019

אנגליה

נבחרת ישראל

אוניברסיאדה

07/2019

איטליה

נבחרת ישראל

אליפות  test eventאולימפיאדת טוקיו

25-26/09/2019

יפן

נבחרת ישראל

אליפות העולם לקדטים

-

-

נבחרת ישראל

.1

התוכנית נתונה לשינויים

.2

אימוני נבחרות ישראל
רחוב קרן היסוד ) 15מול מגדל המים( רמלה
) (1אימוני נבחרת בוגרים סדירים סגלים א' וב'
 לפי הזמנת מאמני נבחרת ישראל) (2אימוני נבחרות נוער וקדטים סדירים )פתוחים( כולל מחנות אימונים סופי שבוע לפי תוכנית
 ימי ו'  13:00עד  ,15:00לסירוגין נוער וקדטים ,מחנות אימונים סגורים פעם בחודש) (3אימוני קרבות בוגרים
 -לפי הזמנת מאמני נבחרת ישראל
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תוכנית רב שנתית 2018-2020
)נתונים לא סופיים(
אירוע

תאריך

מקום

אליפות אירופה בוגרים דרג ג'4

2018

-

אליפות אירופה לקדטים

2018

-

אליפות אירופה עד גיל 21

2018

-

אליפות העולם בוגרים דרג ג'12

2019

-

אליפות אירופה לנוער

2019

-

אליפות אירופה לקדטים

2019

-

אליפות אירופה עד גיל 21

2019

-

אליפות אירופה אולימפית

2019

-

אליפות העולם לקדטים

2019

-

אליפות אירופה בוגרים דרג ג'4

2020

-

אליפות אירופה מיון אולימפי

2020

-

אליפות אירופה לקדטים

2020

-

אליפות אירופה עד גיל 21

2020

-

אליפות אירופה אולימפית

2020

-

אליפות העולם בפרא-טאקוונדו

2020

-

משחקים אולימפיים דרג ג'20

2020

טוקיו
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