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Таекуон‐До “Chang Hon” 

Пътят на здравия разум 

Ръководство за самоподготовка на ученици и 

инструктори 

І 

Увод 

 Повод да разработим настоящото ръководство е бурното развитие 

на Таекуон‐До в последните години. Водещите причини за тласъка 

в  неговото  развитие  се  крият  в  същността  му  на  модерно  бойно 

изкуство.  Наред  с  традициите  на  бойните  изкуства,  при  които 

знанията  и  уменията  се  предават  от  баща  на  син  и  от  учител  на 

ученик,  Таекуон‐До  разполага  със  собствена  енциклопедия  и 

синтезира познания в областта на  физиката и биомеханиката. Като 

модерно  бойно  изкуство,  Таекуон‐До  изисква  развитие,  както  в 

методиката  на  тренировъчната  дейност,  така  и  в  средствата  и 

методите на обучение. 

 Създадено  едва  през  1955  г.,  Таекуон‐До  е  сравнително  младо 

бойно  изкуство.  То  съчетава  в  себе  си  както  традицията  и 

познанията  на  древните  майстори,  така  и  новите  достижения  на 

науката и техниката и визията на човека в 21 век.  

 Считаме,  че  това  ръководство  ще  бъде  от  полза  не  само  на 

учениците, но и на  техните инструктори,  тъй като  сме се опитали 

да подберем най‐актуалните тенденции и въпроси в нов формат.  
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например често задават трудни въпроси. Днес съществуват нови и  

добре структурирани трактовки на „До”, част от които представяме 

тук.  Един  от  най‐сполучливите  и  достъпно  изложени  трудове, 

според нас е презентацията на „До” на ГМ Трен Трю Куан. 

 Ние искаме да се разграничим от шаблона, в който инструкторът‐

автор преписва от енциклопедията, фотографира се във формите и 

техниките и издава книга. Считаме, че това би довело единствено 

до  много  „енциклопедии”,  с  различни  майстори  на  снимките.  За 

целта  ние  търсим  нов  формат  и  главните  герои  в  нашето 

ръководство са децата и юношите, трениращи при нас, тъй като те 

са бъдещето на бойното изкуство.  
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 На места е поставен QR code, с помощта на който читателят 

може  да  потърси  по‐детайлна  информация  към  конкретната 

тема в интернет. 
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ІІ 

Накратко за Таекуон‐До и ген. Чой 

 

Ген. Чой Хонг Хи (1918 – 2002) 

История на Таекуон‐До като съвременно бойно изкуство 

 Таекуон‐До  е  съвременно  бойно  изкуство,  създадено  в  началото 
на ХХ век от Чой Хонг Хи – роден на 09. 11. 1918 г. в Корея, генерал 
от  южнокорейската  армия,  в  базата  на  която  основава  спортна 
школа  „Oh  Do  Kwan”.  В  нея  ген.  Чой  полага  основите  и  развива 
новото  бойно  изкуство,  създадено  на  базата  на  традиционни 
корейски  бойни  стилове  (Те  Кион,  Су  Бахк  До,  Ю  Су  и  др.)  и 
японски бойни изкуства (Карате). 
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също  така  се  тълкува  като  “Път  в живота”  или  “Начин на живот”, 
което  показва,  че  практикуването  на  Таекуон‐До  е  не  само 
тренировъчен, а и възпитателен процес с философски аспект.   

 Запознаването с моралните принципи на бойното изкуство още в 
ранна  детска  възраст  дава  принос  в  изграждането  на  правилно 
поведение, възпитание, дисциплинираност, уважение към другите 
деца,  учителите,  учебното  място  и  въобще  в  нравственото 
израстване на личността.  

 Техниките и движенията в Таекуон‐До са разработени на базата на 
научните познания във физиката и биомеханиката, което обуславя 
и високата  им   ефективност. Таекуон‐До  се  отличава  основно  с 
акцента  върху  високите  удари  с  крака,  които  се  изпълняват  на 
базата на сложна биомеханична структура и се обуславят от силно 
развитата  гъвкавост  и  взривна  сила  на  долните  крайници  и 
еластичност  на  мускулните  влакна.  Спортното  майсторство  в 
Таекуон‐До  се  определя  още  от  степента  на  развитост  на 
скоростно‐силовите  качества  на  спортиста,  неговата  скоростна 
издръжливост, междумускулна и вътрешномускулна координация 
и редица други фактори.  

 

   

 

 

 

 

Летен лагер на BUTF – гр. Китен, 2010 г. 
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   здравето и живота на своя спаринг партньор, опонент и дори 
на агресивен нападател. 

 Резултатите от тренировките по Таекуон‐До постепенно придават 
увереност  в  собствените  възможности,  което  заедно  с  бойните 
умения ни помага да бъдем винаги съпричастни и да не  гледаме 
безучастно несправедливостите около нас. 

 

Летен лагер на BUTF – гр. Китен, 2010 г. 

Концепция на Таекуон‐До 

 Основната  концепция  на  бойното  изкуство  е  ориентацията  към 
формиране в личността на: 

■     добра ценностна система, 

■     здрав ум и силно тяло, 
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т.е.: 

■     да се изградят пълноценни членове на обществото. 

 

Летен лагер на BUTF – гр. Китен, 2010 г. 

Мисия на Таекуон‐До 

 Генерал Чой е събрал сентенцията на философията на Таекуон‐До 
в последните изречения от Клетвата на учениците, която изразява 
 мисията на Таекуон‐До: 

 Аз ще защитавам справедливостта и свободата. 
 Аз ще градя един по‐добър и мирен свят. 

Принципи на Таекуон‐До 

 Учтивост; 
 Почтеност; 
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 Постоянство; 
 Самообладание; 
 Непоколебим Дух. 

 

Технически степени в Таекуон‐До 

Ученически степени (ГУП)  

  9 Гуп – бял колан с жълта лента 

  8 Гуп – жълт колан 

  7 Гуп – жълт колан със зелена лента 

  6 Гуп – зелен колан 

  5 Гуп – зелен колан със синя лента 

  4 Гуп – син колан 

  3 Гуп – син колан с червена лента 

  2 Гуп – червен колан 

  1 Гуп – червен колан с черна лента 

Майсторски степени (ДАН) 

  І – ІХ Дан ‐ черен колан 

                                                                                                                      Морален кодекс на Таекуон‐До 
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Летен лагер на BUTF – гр. Китен, 2010 г. 

Иновация №1: Kid Level 

 От 2011 г. BUTF въведе три нива на обучение и оценка за деца 
от  предучилищна  възраст.  С  въвеждането  на  тези  нива 
организацията  цели  оптимизиране  на  учебния  материал  и 
изискванията  към  децата,  съобразно  тяхните  възрастови 
възможности  и  психомоторика.  Изискванията  за  Гуп  в 
„Енциклопедия  на  Таекуон‐До”  включват  комплекси  от 
движения  (форми),  които  имат  сложни  пространствено‐
времеви  характеристики.  Тези  комлекси  изискват  логическо 
мислене  и  представляват  част  от  тактиката  на  бойното 
изкуство.   Формите  в  Таекуон‐До  са  трудно  усвояеми  за  4‐5 
годишните  деца,  които  все  още  имат  нагледно‐образно  и 
нагледно‐действено  мислене.  С  въвеждането  на  детски 
степени  BUTF  дава  възможност  на  своите  най‐малки 
възпитаници, поетапно да бъдат оценявани техните  умения до 
достигането на ученическите степени в Таекуон‐До.  
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ІV 

За авторите 

 

 

 

 

Сабум Ним Мирослав Трифонов – ІV Дан 

Автор на ръководството 

Дипломиран треньор по Таекуон‐До (НСА),  

Магистър ‐ „Спортен мениджмънт”.  

Хонорован преподавател към катедра „Теория на Спорта” НСА за 

2004 ‐ 2005 г. 

Практикува Таекуон‐До от 1993 г. 

Председател и треньор на клуб „Феникс”, Генерален секретар на 

BUTF. 
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Сабум Ним Борис Атанасов – VІ Дан 

Съавтор и технически консултант на ръководството 

Магистър – инженер „Съобщителна и осигурителна техника и 

системи”, 

Магистър „Индустриален мениджмънт”, международен 

инструктор,  

Практикува Таекуон‐До от 1990 г., 

 Председател на клуб „Eвроатлас” и BUTF. 
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 Сабум  Ним  М.  Трифонов  и  Сабум  Ним  Б.  Атанасов  практикуват 

Таекуон‐До  към  БФТ‐ITF  до  2000  г.  под  ръководството  на 

севернокорейските  инструктори  Майстор  Ким  Унг  Чол  (по 

настоящем  ІХ  Дан)  и  Майстор  Сок Мин  Чол  (тогава  VІ  Дан).  Там 

започва и тяхната практика като помощник инструктори. 

 

 

 

 

 

 

НСА”Васил Левски”, София, 1997 г. Майстор Ким Унг Чол. 

 По  време  на  съвместната  си  дейност  посещават  редица 

международни  курсове  (  IIC  )  и  семинари,  където  обогатяват  и 

актуализират своите познания и умения.  

 

 

 

 

   

44 IIC – ITF‐V – Мисбах, Германия, 2009 г., проведен от техническата комисия 

на ITF‐V: ГМ Хектор Марано, ГМ Пабло Трахенберг, ГМ Уйлям Бос. 
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 Синтезирането на натрупаните с годините информация и опит, се 

явява  като  основен  мотив  за  създаването  на  настоящото 

ръководство.  Множеството  авторски  статии  и  преведени 

материали,  публикувани на  сайтовете  от  веригата Taekwon‐do.bg, 

послужиха  като  основа  при  създаването  на  тази  книга.  Идеята  за 

нейното създаване всъщност е по‐стара, но бе необходимо време 

тя да еволюира и да придобие реален и завършен облик. 

 М. Трифонов и Б. Атанасов се срещат и работят съвместно с едни 

от  най‐големите  технически  експерти  и  пионери  в  бойното 

изкуство, между които са: 

‐ Ген. Чой Хонг Хи – създател на Таекуон‐До и президент на  ITF 

от 1966 г. до смъртта му през 2002 г. 

‐ ГМ Чой Джунг Хва, ІХ Дан, син на ген. Чой Хонг Хи и президент 

на ITF‐Canada;  

‐ ГМ Хванг Кванг Сунг,  ІХ Дан, първият корейски Гранд Майстор 

(К‐9‐1), получил ІХ дан от ген. Чой и президент на UITF;  

‐ ГМ Лим Чинг Синг, ІХ Дан, технически директор на ITF по време 

на  управлението  на  ген.  Чой,  коректор  на  позициите  и 

техниките в „Енциклопедия на Таекуон‐До” и президент на ATI; 

‐ ГМ Трен Трю Куан, ІХ Дан, президент на ITF‐Viena до смъртта си 

през 2009 г.  

‐ ГМ  Ри  Ки  Ха,  ІХ  Дан,  първият  Гранд  Майстор,  получил  най‐

високия ранг  от  ген.Чой през 1997  г.,  познат  като FGMR  /First 

Grand Master Rhee/. 
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                                                                           Б. Атанасов, М. Трифонов и ГМ Ри Ки Ха 

                                                                             Гърция, Солун, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ляво на дясно: Б. Атанасов, ГМ Пол Кътлър, ГМ Ри Ки Ха, К. Кукушев, 

Майстор Георгиос Стилианидис и М. Трифонов. 
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V 

Отговори на често задавани и актуални въпроси 

 Учениците  по  Таекуон‐До  често  задават  въпроси  на  своите 

инструктори относно броя и продължителността на тренировките, 

времето до следващия изпит или колко степени могат да защитят 

на  него,  какви  са  начините  за  изпълнение  на  техниките,  какво  е 

„До”, кое е правилното темпо при изпълнението на Туль и т.н.  

 Подобни  въпроси  са  отправяни  както  от  трениращите  към 

инструктора,  така  и  от  инструктори  към  големи  майстори  на 

международните форуми. 

 В повечето  случаи  сме били  свидетели на елементарни опити  за 

обяснения  на  значими  и  изискващи  задълбочени  познания  в 

различни области въпроси. 

 Така  например  много  автентични  майстори  и  инструктори  със 

завидна техника обясняват синусоидалната вълна, при изпълнение 

на  техниките  в  Таекуон‐До,  с  думите  „долу –  горе –  долу”, „само 

горе”.  Друг  пример  е  опитът  да  се  разяснят  бързите,  свързани, 

продължаващи  и  пр.  движения  нагледно,  чрез  ритмично 

съчетание  от  звуци  (напр.  „та‐та”,  „тата‐та”)  без  дори  да  се 

използват  наименованията  на  движенията  (fast,  connecting, 

continuous и т.н.).  

 Този стил на обяснения е типичен и за „старата школа” ученици на 

ген.  Чой.  Така  например,  ГМ  Ри  Ки  Ха  (първият  Гранд  Майстор, 

получил  ІХ  Дан  от  ген.  Чой),  който  в  края  на  2012  г.  направи 

революционна  стъпка  в  развитието  на  Таекуон‐До  като  създаде 

цифрово интерактивно 3D ръководство по Таекуон‐До, обяснява в 

него continuous motion в „Дан Гун туль” като задава на ученик да 

изпълни  техниката  грешно,  а  после  правилно.  С  други  думи, 
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познатият на по‐старите инструктори стил на ген. Чой ‐ „Not this” – 

„Like this”. 

 Тези  способи  са  нагледни  и  се  използват  често  по  време  на 

обучението, но ние считаме, че това не е достатъчно, за да добие 

трениращият  или  инструкторът  солидни  познания  и  пълна 

представа за структурата на движението. 

 Всичко  това  ни  подтикна  да  разработим  отделен  раздел  „Често 

задавани и актуални въпроси”, където практикуващите да намерят 

отговори,  представени  в  графичен,  аргументиран  и  достъпен 

формат. 

Продължителност на обучението от бял до черен колан в 

Таекуон‐До 

ВЪПРОС:  Колко  време  е  необходимо  за 
достигане на ниво черен колан в Таекуон‐До?  

ОТГОВОР:  Това  зависи  от  интензивността  на 
тренировките. 

 В „Енциклопедия Таекуон‐До”  са дадени изискванията за период 
от  време  и  тренировъчни  часове,  необходими  за  достигане  до 
ниво черен колан от начинаещ, започнал да тренира Таекуон‐До.  

 Посочени  са  три  периода  за  обучение  /Mt/  в  месеци,    според 
интензивността на тренировките /hw/ в часовете на седмица: 

 30  месечно  обучение  ‐  при 4.5  ч.  тренировки  на  седмица, 
общо 1248 ч. /Mt=30, hw=4.5/ 

 18  месечно  обучение  ‐  при  9  ч.  тренировки  на  седмица, 
общо 585 ч. /Mt=18, hw=9/ 

 12  месечно  обучение  ‐  при  24  ч.  тренировки  на  седмица, 
общо 702 ч. /Mt=12, hw=24/  
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ВЪПРОС:  На  колко  години  мога  да  защитя  черен  колан? 
 
ОТГОВОР: На колкото успееш да го защитиш. 

Приетите на международно ниво срокове между степените Дан са: 

На  международно  ниво  
ограничението  във  възрастта  за 
защита на черен колан I Дан зависи от 
политиката  на  организацията. 
Ограничение  обикновено  има  за  IV 
Дан  и  то  е  минимум  18  години.  От 
там,  по  пътя  на  логиката,  връщайки 
назад  минималните  срокове  между 
степените  –  III  Дан  на  15.5  години,  II 
Дан  на  13.75  години  и  I  Дан  на  12.5 
години. Това означава, че защита на  I 
Дан  под  12.5  години  не  е 
целесъобразна, но е възможна. 

 Съществуват  национални  и  международни  организации,  въвели 
например  минимум  16  годишна  възраст  за  допускане  до 
атестация.  Това  решение  обикновено  е  аргументирано  с 
„менталното”  израстване  на  кандидата  и  нецелесъобразност 
юноши да покриват силов тест.  

 Тенденцията  в  световен  мащаб  е  занижаване  на  възрастовата 
граница,  така  че  да  не  се  задържа  развитието  на  трениращия до 
достигане до черен колан и между І и ІІІ Дан. По подобна система 
инструкторите между ІV и VІ Дан биха били в една сравнително по‐
работоспособна  и  пълноценна  в  спорта  възраст,  която  е 
необходима  за  демонстрирането  на  по‐сложните  за  изпълнение 
техники.  Известно  е,  че  в  повечето  видове  спорт  най‐високите 
постижения  се  достигат  и  поддържат  между  14  и  25  годишна 
възраст.  След  30  годишна  възраст  настъпват  морфологични  и 

Дан  години 
мин. 
месеца* 

I‐II  1,5  15 
II‐III  2  21 
III‐IV  3  30 
IV‐V  4  42 
V‐VI  5  54 
VI‐VII  6 
VII‐VIII 7 
VIII‐IX  8 
*Допуска  се  съкращаване
на  срока  с  3  или  6  месеца
при  посещение  на
международен семинар 
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 Синусоидалната  вълна  /sine  wave/  е  основен  принцип  при 
изпълнение на  техниките  в  Таекуон‐До.  Въведена  е  от  ген.  Чой  в 
началото на 80‐те години на миналия век. Същността на вълната е 
в изпълнението на техника едновременно с вертикално движение 
на  тялото  надолу.  Основната  цел  на  вълната  е  да  отличава 
движението в Таекуон‐До от движението в Карате /фигура 7/. 

 
фигура 7 

 Според  ген.  Чой,  вълната  дава  възможност  да  се  повиши  силата 
при  изпълнението  на  техниката  в  Таекуон‐До,  посредством 
преобразуването  на  потенциалната  енергия  (натрупана  при 
издигането на тялото при подготовката) в кинетична (посредством 
движението на тялото надолу в края). 

Предимства: 

 Придава  автентичност  на  Таекуон‐До  и  го  разграничава  от 
Карате. 

 Повишава силата при изпълнение на техниките. 

Недостатъци: 

 Трудна за изучаване и прецизно изпълнение. 

 Несъвместима с практическото изпълнение на определени 
техники. 

 В  случая  можем  да  обясним  по‐лесно  вълната,  сравнявайки  я  с 
истинската  морска  вълна.  Тя  изминава  същия  път,  преди  да  се 
разбие с невероятна сила в брега. 
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 Естествено  –  например:  golcho  makgi.  При  естественото 
изпълнение, ръцете и краката се движат с еднаква скорост. 
Такова изпълнение изглежда синхронно. 

ВЪПРОС: Какви са особеностите на бавното изпълнение? 

ОТГОВОР: Прилага се пълна синусоидална вълна и продължително 
издишане. 

 Бавно /slow motion/ изпълнение (фигура 12), което не цели сила, 
няма  ускорение,  а  постоянна  ниска  скорост.  При  завършване  на 
техниката,  тялото  остава  неподвижно  и  отпуснато.  При  бавно 
изпълнение се спазват основните принципи на вълната, размяната 
и  синхронът.   Дишането  и  движението  на  краката  и  ръцете 
започват  и  свършват  едновременно  /например  движение  27  в 
Joong‐Gun/.  Издишането  е  тихо  и  продължително  през  цялото 
движение. 

              
 

 

фигура 11                                                 фигура 12 

ВЪПРОС:  Какви  са  особеностите  на  нормалното  изпълнение  на 
последователност от техники? 

ОТГОВОР:  Прилага  се  пълна  синусоидална  вълна,  издишане  във 
фокуса и пауза между техниките. 

 При  нормално  /normal  motion/  изпълнение  (фигура  13)  всяка 
техника се изпълнява отделно със следните особености: 

 Изпълнява се с пълна вълна. 

 Допуска се изпълнение на неограничен брой техники. 

 Всяка техника има едно издишане. 
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 Само  1  от  всеки  4,  защитили  I  Дан  в  България,  активно 
продължава своето развитие. 

 Само 1 от всеки 10 защитили I Дан, достига III Дан. 

 Само 1 от всеки 20 защитили I Дан, достига IV Дан. 

 Само 1 от всеки 67 защитили I Дан, достига V Дан. 

 Само 1 от всеки 167 защитили I Дан, достига VI Дан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летен лагер, ТК Евроатлас ‐ Сабум Ним Б. Атанасов и Сабум Ним К. Кукушев, 

Царево, 2002 г. 
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Теория на силата 

ВЪПРОС: Какво представлява „Теория на силата”? 

ОТГОВОР:  Теория на  силата представлява комплекс от физични и 

биомеханични  познания,  които  практикуващят  трябва  да 

притежава,    за  да  достигне  чрез  тренировки  до  разгръщане  на 

пълния си потенциал при приложението на техниките. 

ВЪПРОС:  Как  човек  може  да  достигне  силата,  пораждаща 

високата ефективност на техниките в Таекуон‐До? 

ОТГОВОР:  Чрез  включване  в  движението  на  максимален  брой 
моторни единици и ускорение. 
 
 Нормално,  нетрениран  човек  използва  едва  около  10  ‐  20 %  от 
реалните  си  възможности  (от  своя  пълен  потенциал). 
Максималното проявление на силата е възможно при включването 
на  максимален  брой  двигателни  (моторни)  единици.  Известно  е, 
че ако всички мускулни групи у човека насочат усилията си в една 
посока,  те  ще  са  в  състояние  да  се  справят  със  съпротивление 
равно  на  тридесет  тона.  Проявлението  на  максималната  сила 
обаче  зависи  от  управлението  на  мускулите  от    централната 
нервна  система.  Това  зависи  от  психологическото  състояние  на 
човека,  от  по‐големия  брой  на  едновременно  съкращаващи  се 
мускулни групи и от степента на усъвършенстване на управлението 
на мускулите. 
 Основен въпрос в практиката по бойни изкуства е как да увеличим 

силата  на  удара.  Това  налага  да  дефинираме  понятието  сила.  От 

гледна  точка  на  математиката,  силата  е  векторна  величина  (има 

посока,  големина  и  приложна  точка).  Като  двигателно  качество 

мускулната  сила  представлява  способността  на  човека  да 

преодолява или противодейства на външно съпротивление. 
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фигура 25 

ВЪПРОС: Какво представлява „Контрол върху дишането”? 

ОТГОВОР:    Това означава издишване в момент на изпълнение на 

техника и при поемане на удар и използване на скрито дишане за 

прикриване на умората. 

 Контролираното дишане има връзка със силата и скоростта, както 

и  помага  за  работа  в  по‐икономичен  режим  при  изпълнение  на 

техниките. 
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 Лао  Дзъ  –  Китайски  философ,  считан  за  съвременник  на 
Конфуций. Лао Дзъ подчертава:  

 Уважението към естествения свят.  
 Баланса между Ин и Ян. 
 Ние  трябва   да  опазваме  околната 

среда. 
 Ние  трябва   да постигнем равновесие в 

живота си.                                                                        Лао Дзъ                             

Буда  –  Сидхарта  Гаутама,  роден  през  563  пр.н.е.,  основател  на 
Будизма,  почитан  като  първия  Буда.  Неговото 
учение гласи:  

 Ние  трябва  да  уважаваме  всички  живи 
същества. 

 Честа причина за проблемите е егоизмът. 
 Хората никога не са доволни. 
 Несекващо  желание  +  липса  на 

самоконтрол + невежество = страдание. 
 За  да  спрем  страданието,  трябва  да  се 

научим да:                                                                                        Буда 
o изоставяме егото, 
o упражняваме самообладанието, 
o разпознаваме всеобщите ценности, 
o развиваме познанията и 

решенията си.                    

Далай  Лама  –  Модерен  Будизъм.  Негово 
Светейшество  Далай  Лама  XIV  Тензин  Гятсо, 
роден през 1935  г. се явява духовен лидер на 
Тибетския Будизъм. Най‐популярните книги на 
Далай  Лама  са  “Изкуството  на  щастието”  и 
“Древна Мъдрост, Модерен Свят”. Той учи, че:                              
                                                                                                   Далай Лама                            
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Придържането  към  тези  принципи,  води  до  изграждането  на 

модел на мислене, поведение и действия. 

ВЪПРОС: В какво се изразява принципът учтивост? 

ОТГОВОР: Учтивостта се показва чрез: 

 Уважение; 

 Добри обноски;  

 Етикет; 

 Доброта; 

 Взаимопомощ; 

 Вярност; 

 Съпричастие;  

 Толерантност; 

 Състрадание; 

 Загриженост  за 

обкръжението 

ни.          

                                                                          

Примери:        Летен лагер BUTF, 2012 г. 

‐ Когато  ходим  на  тренировка,  спазваме  правилата  за 

облеклото и правилата за държание. 

‐ Не нарушаваме реда. 

ВЪПРОС: В какво се изразява принципът почтенност? 

ОТГОВОР: Почтенността се изразява в: 

 Честност; 

 Прецизност;  
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 Балансиране между работа и учение, семейство и приятели, 

свободно време и почивка; 

 Здрав разум и тяло, градени чрез: 

‐ добро хранене, физическа дейност,  спазване на принципи, 

забавление; 

 Смислена работа; 

 Здравословна среда. 

ВЪПРОС: Религия ли е  Таекуон‐До? 

ОТГОВОР: Таекуон‐До не е религия! 

 Според „ХРИСТИЯНСКА ЕТИКА” – учебно помагало 
по  религия  за  9‐12  клас,  одобрено  от  МОН,  с 
автори  проф.  д‐р  Димитър  Киров,  проф.  д‐р  Дечко  Свиленов, 
Димитър Коруджиев: 

 Една  от  задължителните  съставни  части  на  всяка  религия, 
включително  и  на  християнството,  е  вярата  в 
свръхестественото.  Без  такъв  елемент  религията  престава 
да  бъде  религия,  губи  своята  същност  и  цел  като  се 
превръща  в  отвлечена  философска  система  или  просто  в 
инструмент за успокояване на съвестта и манипулиране на 
общественото мнение. 

 На  първо  място  молитвата  е  задължителен  компонент  на 
всяка  религия.  Това  изразява  и  самата  дума  „религия”, 
която  означава  „обратна  връзка,  комуникация,  общение“, 
т.е. чрез молитвата човек общува със свръхестественото. 

 Таекуон‐До не е религия защото: 

 Таекуон‐До  не  принуждава  никой  да  вярва  в  нещо 
свръхестествено,  нещо  повече,  в  Таекуон‐До  няма  нищо 
свръхестествено  и  мистично.  Таекуон‐До  съдържа  голям 
брой практически техники /позиции, блокове, удари и др. /, 
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Изпит за технически степени на ТК Феникс, 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпит за технически степени на BUTF, 2012 г. 
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ЛЕГЕНДА: 

 Отгоре  или    отляво  на  снимката  –  пореден  номер  на 

движението.  Без  номер  е  зададена  началната  позиция 

(Ready posture). 

 Отдолу  или  отдясно  на  снимката  –  диаграма  на 

придвижване към настоящата позиция. 

  ‐ Предходна позиция на ходилото. 

 ‐ Настояща позиция. 

 Пунктир  –  придвижване  от  предходна  към  настояща 

позиция. 

Техническа степен 9‐ти Гуп (Бял колан с жълта лента) 

  

Първите две форми (Saju jirugi, Saju Makgi) не се причисляват към 

24‐те  форми,  наречени  Туль.  Те  са  подготвителни  системи  и 

овладяването  им  е  част  от  изискванията  за  първата 

ученическа степен в Таекуон‐До. 

Four direction punch /Saju jirugi/ – 15 движения. 

   Four Direction Punch  Saju Jirugi. 

  
Ready posture: Parallel ready 
stance. 

Junbi jase: Narani junbi sogi. 

        
   Right side.    

1. 
Right walking stance forefist 
middle obverse front punch. 

Orun gunnun so ap joomuk 
kaunde baro ap jirugi. 
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VІІ 

Договорен спаринг 

 Договореният  спаринг  представлява  последователност  от 
предварително  договорени  атакуващи  и  защитни  движения, 
приложени срещу реален партньор. Договореният спаринг също е 
включен  в  техническите  изисквания  при  изпити  за  ученически 
степени. Първата разновидност е договорен три стъпков спаринг 
‐  three  steps  sparing  /  sambo  matsogi/.  Той  се  изпълнява 
самостоятелно  и  с  партньор.  Три  стъпковият  договорен  спаринг 
започва  с  начална  позиция walking  stance  low  block  /gunnun  sogi 
najunde  baro  makgi/  с  десен  крак  назад,  следват  три  еднакви 
атакуващи техники напред,  три еднакви защитни техники назад и 
завършва с контраатака. Договореният спаринг в две стъпки /ibo 
matsogi/  започва  от  начална  позиция  ‐  L‐stance  forearm  middle 
guarding block /Niunja so palmok kaunde daebi makgi/. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                 Фигура 26 
 
 Договореният  спаринг  започва  от  определената  позиция  в 
зависимост от типа (2 или 3 стъпков) на изпълнение, заставайки на 
линията  АВ  (Фиг.26)  лице  в  лице  с  партньора.  Атаките  започват  
дясно ‐ напред.  
Принципи:  



 

                    149 

Таекуон‐До „Chang Hon”‐ Пътят на здравия разум www.butf.org 

Правила за облекло и екипировка: 

 Под  добока  може  да  се  носи  бяла  тениска,  само  с 
разрешението на инструктора. 

 Коланът  се  опасва  веднъж  около  кръста.  Цветът  на  колана 
трябва да отговаря на съответната степен на трениращия. 

 Правилният  екип  е  бяло  горнище  и  долнище  за 
ученическите  степени.  За  майсторските  степени  е  с  черни 
кантове в долния край на горната дреха /  І –  ІІІ дан/, черни 
кантове на крачола /ІV – VІ дан/, черни кантове с бяла лента 
по средата на крачола /от VІІ дан нагоре включително/. Ако 
притежателят  на  черен  колан  е  от  ІV  дан  нагоре  и  е 
международен инструктор, има и черен кант на ръкава. 

 Добокът  не  трябва  да  се  носи  извън  залата,  освен  когато 
пътувате  от  една  зала  в  друга  или  при  специален  случай, 
одобрен от инструктора. 

 Специални добоци могат  да  се  носят  само  когато  се  взема 
участие  в  мероприятие  по  Таекуон‐До  и  с  одобрение  на 
инструктора. 

Задължения на ученика: 

 Никога  не  се  уморявай  да  учиш.  Добрият  ученик може  да 
учи навсякъде, по всяко време. Това е тайната на учението. 

 Добрият  ученик  може  да  се  жертва  за  изкуството  и 
инструктора.  Много  ученици  мислят,  че  тренировките  са 
просто  посещения  в  залата,  заплащайки  месечни  такси,  и 
нямат желание да участват в живота на клуба. Инструкторът 
може да си позволи да загуби такъв ученик. 

 Винаги давай добър пример на учениците с по‐нисък ранг. 
Естествено е, те да подражават на по‐добрите ученици. 

 Винаги  бъди  лоялен,  никога  не  критикувай  инструктора, 
Таекуон‐До или методите на преподаване. 
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ІХ 

От авторите 

Сабум Ним Мирослав Трифонов, ІV Дан: 

 В тази книга разглеждаме бойното изкуство Таекуон‐До в насоки, 

които според нас са най‐актуални и приоритетни, за някои от които 

считаме, че липсват подобни разработки в България. Представяме 

настоящото  учебно  ръководство  във  формат,  подходящ  както  за 

инструктори,  така  и  за  ученици.  Тук  по‐малкият  читател може  да 

намери  и  преговори  своите  форми  за  предстоящия  изпит,  да  се 

запознае  с  ценностите,  правилата  и  принципите  на  бойното 

изкуство,  а  инструкторът  да  се  подготви  за  преподаването  на 

новия урок или  за  участието  си в международен семинар.  Тук не 

сме  имали  за  цел  да  дадем  описания  на  техниките  и  техните 

детайли.  Те могат да се открият на страниците на „Енциклопедия 

на Таекуон‐До” и да се изучават под ръководството на инструктора 

в  залата.  Умишлено  не  сме  навлезли  дълбоко,  в  дебрите  на 

корейската  история,  митология  и  живот  на  легендарните  и 

героични личности, на които са кръстени формите в Таекуон‐До. За 

тях  има  богата  информация,  разпространявана  с  годините  от 

корейските майстори по света. За сметка на това сме представили  

историята  на  „Оригиналните”  майстори  по  Таекуон‐До  и  техния 

стремеж да съхранят Таекуон‐До като традиционно бойно изкуство 

след  дългогодишния  им  принос  в  ITF.  Водеща  задача,  бе  да 

синтезираме  и  разясним  тези  въпроси,  за  които  липсва 

литературна  информация  и  яснота.  Въпросите,  подчинени  на 

ЗДРАВИЯ  РАЗУМ.  Нашият  труд,  в  никакъв  случай,  не  изчерпва 

въпросите на Таекуон‐До и ние силно се надяваме това „пилотно” 

издание  да  повлече  след  себе  си  нови  творчески  идеи  сред 
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Плакетът на ITF – федерацията, създадена през 1966 г. от ген. Чой. Съдържа 

отливка от юмрука и подпис на  ген. Чой; Шестте фигури  (отстрани)  са на 

първите майстори, разпространяващи Таекуон‐До по света. Сред тях са: Park 

Joong Soo, Rhee Ki Ha, Choi Chang Keun, Rhee Chong Hyup. Плакетът наподобява 

коруба на костенурка и символизира дълголетие. 
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ХІ 

Приложения   

Приложение 1: 12‐те оригинални Таекуон‐До Майстори на КТА. 

GGM /Great Grand Master/ Nam, Tae Hi 

Заедно  с  ген.  Чой  ръководи  12‐те  

оригинални  майстори  на  КТА. 

Вицепрезидент на ITF по времето на ген. 

Чой.  След  смъртта  на  ген.  Чой  и 

разцеплението на ITF се отделя и  става 

президент  на  WTA (World  Taekwon‐Do 

Alliance). В организацията участват и други пионери в Таекуон‐До.  
 

Gen. Choi Hong Hi 

Ръководи  12‐те    оригинални  майстори  на  КТА.  

Заедно  с  тях  основава  ITF  (Inernational  Taekwon‐Do 

Federation)  през  1966  г.  и  остава  президент  на 

федерацията до смъртта си през 2002 г.   

 

 

1. GМ Park, Jung Tae       
Под  негово  ръководство  са  тренирали  първите 

корейски  международни  инструктори, 

разпространили Таекуон‐До по света след 1985 г. 

Бил е технически директор и генерален секретар 

на  ITF.  Получава VІІІ  Дан  през 1981г.  от  ген.  Чой. 

Отделя се от  ITF и основава GTF  (Global Taekwon‐

Do Federation) още през 1990 г. Остава президент 

на организацията до смъртта си през 2002 г. 
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Приложение 3: Терминологичен речник. 

Представяме  най‐често  използваните  в  залите  корейски 

термини с превод на български език. В междувароден план най‐

често се използва английската терминология. 

Обръщения в Таекуон‐До: 

Помощник инструктор ( І – ІІІ Дан) ‐ Bu Sa Bu Nim 

Инструктор ( ІV – VІ Дан) ‐ Sa Bum Nim 

Майстор (VІІ – VІІІ Дан) ‐ Sa Hyun Nim 

Гранд Майстор (ІХ Дан) ‐ Sa Sung Nim 

 

 

Помощник инструктор / Инструктор / Майстор / Гранд Майстор 

(пагони на ранговете  „Дан” в Таекуон‐До).   

Броене на корейски език: 

        Едно  – Hana 
        Две – Dool 
        Три– Set 
        Четири –Net 
        Пет – Dasot 

Шест – Yosot 
Седем – Ilgop 
Осем – Yodul 
Девет – Ahop 
Десет –  Yol 

 

Команди: 

Строй се (подравни) – Narani                       
Внимание (готовност) – Junbi 

Мирно – Charyot 

Поклон  – Kyong Ye 

Започни  – Si jak 

Спри, достатъчно – Guman 

Свободно (разпусни)  – Swiyot 
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