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ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו
תוכנית 2019
)נתונים לא סופיים(
אירוע

תאריך

מקום

אליפות רוסיה דרג ג'1

03-06/09/2018

רוסיה

-

אליפות פולין דרג ג'1

14-16/09/2018

פולין

נבחרות ישראל

אליפות קפריסין דרג ג'1

28/09/2018

קפריסין

בוטלה

אליפות ריגה דרג ג'1

06/10/2018

לטביה

-

אולימפיאדת הנוער

06-18/10/2018

ארגנטינה

נבחרות ישראל בהזמנת הוועד האולימפי
הבינלאומי

גרנד פרי 4-דרג ג'4

19-21/10/2018

אנגליה

אליפות יוון דרג ג'1

19-21/10/2018

יוון

נבחרת ישראל
בהזמנת ההתאחדות העולמית לטאקוונדו
נבחרות ישראל

אליפות סרביה דרג ג'1

27-28/10/2018

סרביה

-

אליפות קרואטיה דרג ג'1

10-11/11/2018

קרואטיה

נבחרות ישראל

אליפות אירופה עד גיל 21

15-18/11/2018

פולין

נבחרת ישראל

אליפות צרפת דרג ג'2

17-18/11/2018

צרפת

אליפות ישראל הבינלאומית ה 16-דרג ג'1

24-25/11/2018

ישראל

אליפות אירופה קדטים

28/11-02/12/2018

ספרד

גביע עולם
נבחרת ישראל

מבדקי קבלה לנבחרת ישראל

12/2018

רמלה

חובה לנבחרות ישראל

אליפות ישראל עד גיל -21שגריר קוריאה

06/12/2018

ישראל

נבחרות ישראל

קורס שיפוט לאומי

01/2019

ישראל

-

אליפות ישראל בוגרים/ות 2019
אליפויות ישראל ווטרנים 2019

01/2019

ישראל

 שנות לידה מ2001- חובה לנבחרות ישראל -ווטרנים לפי ההנחיות אשר יתפרסמו

סמינר ומבחני חגורות שחורות

01/2019

ישראל

מועמדים וספורטאים אחרים

אליפות סלובניה דרג ג'1

02/2019

סלובניה

נבחרת ישראל

אליפות סופיה דרג ג'1

03/2019

בולגריה

נבחרת ישראל

אליפות ישראל קדטים דרג א ו-ב 2019
אליפות ישראל נוער דרג א ו-ב 2019

03/2019

ישראל

חובה לנבחרות ישראל קדטים
שנות לידה מ 2005-ועד 2007
נוער דרג ב
שנות לידה מ 2002-ועד 2004

אליפות העולם בוגרים דרג 12

15-19/05/2019

אנגליה

אסיפה כללית שנתית רגילה

05/2019

ירושלים

נבחרת ישראל
מוזמנים חברי ההתאחדות

ישראל

ספורטאיות בלבד

יום לאומי לספורטאיות ע"ש אוה לאה גונטר ז"ל 06/2019
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הערה

אליפות לוקסמבורג דרג ג'1

06/2019

לוקסמבורג

נבחרת ישראל

גרנד פרי רומא דרג ג'4

01/06/2019

איטליה

נבחרת ישראל
בהזמנת ההתאחדות העולמית לטאקוונדו

סמינר טכני למאמנים עם מסטר קי-טו דאנג

06/2019

ישראל

סמינר בינלאומי חובה לבוחנים

סמינר ומבחני חגורות שחורות

07/2019

ישראל

מועמדים וספורטאים אחרים

אוניברסיאדה

03-14/07/2019

איטליה

נבחרת ישראל

אליפות  test eventאולימפיאדת טוקיו

25-26/09/2019

יפן

נבחרת ישראל

גרנד פרי סופיה דרג ג'4

18-20/10/2019

בולגריה

נבחרת ישראל
בהזמנת ההתאחדות העולמית לטאקוונדו

אליפות ישראל הבינלאומית ה 17-דרג ג'1

23-24/11/2019

ישראל

גביע עולם

אליפות העולם לקדטים

-

-

נבחרת ישראל

אליפות ישראל עד גיל -21שגריר קוריאה

12/2019

ישראל

נבחרות ישראל

אליפות אירופה אולימפית – טוקיו 2020

01/2020

-

נבחרת ישראל

אליפות אירופה בוגרים דרג ג'4

05/2020

-

נבחרת ישראל

אולימפיאדת טוקיו 2020

08/2020

-

נבחרות ישראל בהזמנת הוועד האולימפי
הבינלאומי

.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
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