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Увод 
 

 С настоящата дипломна работа ще се опитаме да внесем яснота около 
спорта таекуон-до и настоящите проблеми на международните организации 
по Таекуон-до. 

Таекуон-до е сравнително млад спорт (бойно изкуство). Създадено на 11 
април 1955г. в Република Корея от инициативен комитет начело с ген. Чои 
Хонг Хи.(3,4) Независимо от кратката си история то се е развило от 
практично бойно изкуство, създадено за корейската армия до масов спорт 
практикуван в повече от 100 държави и с над 40 милиона трениращи по 
целия свят.(3,4,18) 

От създаването си до 2001г. в света има 2 основни международни 
таекуон-до организации – Международна таекуон-до федерация (ITF) и 
Световна таекуондо федерация (WTF), които имат два отделни спортни 
правилника, съдии, състезатели, облекло, терминологии и състезания(3,4,26). 
Тоест имаме два спорта с едно и също име Таекуон-до – различаващи се 
само от това към коя международна федерация принадлежи даден състезател 
и от тук идват двете версии (съкращения) на таекуон-до а именно: Таекуон-
до ITF и Таекуон-до WTF(26,15,20,22).  

Световната таекуондо федерация(WTF) е член на МОК и е официален 
олиомпийски спорт от игрите в Сидни през 2000г.(26) От създаването си до 
днес WTF се радва на широка популярност главно заради това, че е 
олимпииски спорт и засега няма проблеми, а само успехи на международно 
равнище.(26)  

Международната таекуон-до федерация(ITF) за разлика от Световната 
таекуондо федерация(WTF) не е олимпийски спорт, но се развива много 
добре като спорт – полезен и практичен за улицата и за развитие на духа и 
тялото. Въпреки доброто си развитие незнайно защо - поради 
националистически, лични или други интереси от 2001г. до днес се 
наблюдава разслояване на Международната таекуон-до 
федерация(ITF)(15,20,22,34), което доведе до разлояване на европейската и 
българската таекуон-до федерация(16,18,21). Разнищването на този процес 
заема важно място в настоящата дипломна работа. 
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I.1. Литературен преглед 
 

 Независимо от кратката история на таекуон-до в България, има 
значителен брой книги, списания, вестници и др., посветени на темата за 
бойните изкуства и таекуон-до. Въпреки това по проблема който сме 
избрали да изследваме няма достатъчно информация от български 
източници и поради тази причина в настоящата дипломна работа сме се 
постарали да съберем необходимата ни информация главно от 
международни източници, вярвайки че са достоверни. 

В книгата на г-н А. Асенов(1) има достатъчно достоверна информация 
за възникването на бойните изкуства и таекуон-до в древността. Тя е 
изключително полезна и със своята теоритична информация за таекуондо 
WTF. Следващият източник, от който сме черпили информация е книгата на 
М. Георгиев (2) в която също подробно е развито историческото развитие на 
таекуон-до и теоритични познания за таекуон-до ITF.  

Най- достоверният източник за създаването и развитието на таекуон-до 
е Enciklopedia of taekwon-do(Енциклопедия на таекуон-до) (3), написана 
лично от създателя на таекуон-до ген. Чой Хонг Хи. В Енциклопедията е 
развита темата за изторическите предпоставки за създаване на таекуон-до, 
както и личната история на създателя и също изключително много 
теоритични знания за таекуон-до ITF. Енциклопедията на таекуон-до се 
явява един вид „Библия” на таекуондиста, имайки предвид, че създателя на 
таекуон-до е вече покойник. Следващият литературен източник е Legacy 
edition taekwon-do multimedia (мултимедийна енциклопедия на таекуон-
до)(4), за разлика от книгата енциклопедия на таекуон-до тук имаме цялата 
15 томна енциклопедия в компютърен вариянт и ограмен брой филми и 
звуци нагледно показващи изпълнението или изказването на дадена техника 
от таекуон-до ITF – от двете енциклопедии сме използвали предимно 
изторическата информация за възникване развитие и разпространение на 
таекуон-до по света. 

В дипломната работа на Х. Александракис(5) сме използвали 
изторическа информация, която допълни изторическите данни с които 
разполаганме. От Реферата на В. Игнатов (6) извлекохме информация за 
историята на таекуон-до в България. Курсовата работа на В. Игнатов (7) ни 
помогна за по добро описване на историята на таекуон-до ITF в България. 

Вестник Таекуон-до ин е първият вестник посветен на проблемите на 
таекуон-до, за съжаление той не излиза дълго. В него е поместена 
информация за първите мероприятия по таекуон-до след 1990г., което ни бе 
изключително важна информация във връзка с историята на таекуон-до в 
България. В България след 1990г информация за таекуон-до е помествана и 
във вестниците Будо свят (9) и Самурай (10), от които също използвахме 
информация за историята на таекуон-до в България. 
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Интервюто взето от Майстор Ким Унг Чол (11) е интерено с това, че 
първият корейски майстор дошъл в България да преподава разказва за 
първите си спомени от България и как той е помогнал за развитието на този 
спорт у нас. М. Христов (12) е един от първите студенти по таекуон-до, 
който в началото на 1990г е бил във военният факултет, който става първата 
група по таекуон-до в НСА. 

Интервюто с г-н Тадеуш Лобода (13) е изключително важно с цел 
даване на яснота около събитията станали след смъртта на ген. Чой, а по 
точно какво е станало а ITF и AETF. 

Интервюто с г-н Иержи Иеду (14) потвърди думите на г-н Лобода и 
допълни историческите ни сведения отностно развитието на таекуон-до ITF 
след смъртта на създателя. 

Официалният сайт на ITF(Корея) (15) ни даде достоверна информация 
за история, управленска структура и спортно състезателна дейност на ITF 
(Корея). Интересно е че при започване работа по настоящата дипломна 
работа в края на 2005г. като членове на ITF (Корея) бяха с 5 държави  по– 
малко отколкото през август 2006г., също има и изменения при членовете на 
комисиите.       

Официалният сайт на AETF(Карея) (16) до средата на 2006г. не беше 
активен, но към м. август бе напълно активен,  но с изключително малко 
информация в него. Въпреки това използвахме информация за упрвителната 
структура на AETF(Корея), която бе допълнена от неофициалният сайт на 
AETF (Корея) (17), който беше активен през цялото време и информацията в 
него е в изобилие, но поради факта, че е неофициален сайт, то информацията 
от него ни бе за допълване на официалната.           

Официалният сайт на Българска федерация по таекуон-до (18) ни 
помогна да намерим информация за Управителния съвет, история и членове 
на БФТ- ITF. За да получим информация за организираното от БФТ- ITF 
световно първенство използвахме сайта на световното първенство.(19) 

Данни за историята на ITF и за история, управителна структура, членове 
и спортно състезателна дейност получихме от официалният сайт на 
ITF(Полша) (20). Информация относно история, управленска структура, 
членове и спортно състезателна дейност на AETF(Полша) получихме от 
официалният сайт на AETF(Полша) (21), който според нас е изключително 
полезен за  практикуващите таекуон-до.  

История, управителна структура, членове и спортно състезателна 
дейност на ITF(Канада) получихме от официалният сайт на ITF (Канада) (22). 

Структурата, членовете и спортната дейност на БФТТ намерихме от 
официалният сайт на Българска федерация по традиционно таекуон-до(23), 
която е член на ITF(Канада) 
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Информация за лошата политика на БФТ- ITF намерихме от сайта на ТК 
„Багатур” (24). Информация за един от учредителите на новата българска 
таекуон-до организация намерихме на официалният сайт на Централен 
полицейски таекуон-до клуб(25). 

Основната информация за таекуондо WTF намерихме на официалният 
сайт на Световната таекуондо федерация(WTF)(26). Също информация за 
таекуон-до WTF получихме от официалният сайт на Европейският 
таекуондо WTF съюз (ETU)(27). Данни за българският представител на 
олимпииското таекуон-до WTF намерихме на официалният сайт на 
Българска Федерация по Таекуон-до WTF(28). 

Информация за Глобалната таекуон-до федерация намерихме на 
официалният сайт на GTF(29) и на сайтовете на GTF-Русия(31) и GTF- Шри 
Ланка(30). 

История на създателя на Обединената международна таекуон-до 
федерация (UITF) и данни за членове, управителна структура и спортна 
дейност намерихме на официалният сайт на UITF(32). 

С цел да потвърдим, че единственно таекуон-до WTF е член на GAISF 
използвахме официалният сайт на GAISF(33) 

Интересна статия изследваща действията станали след смъртта на ген. 
Чой намерихме на сайта(34), за съжаление към днешна дата този адрес не е 
активен 

С цел информацията в настоящата дипломна работа да е достоверна сме 
използвали оригинални документи (покани, писма, патенти, и др) доказващи 
някой от действията станали след смъртта на ген. Чой Хонг Хи в 
международен и национален аспект. Такива са: (35), (36), (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52). 

Повечето от тези документи ще бъдат приложени в настоящата 
Дипломна работа. 

 

В Дипломната работа сме се постарали да използваме достоверни 
литературни източници с цел настоящата Дипломна работа да бъде добро 
помагало за всеки един таекуондист и итересуващ се от таекуон-до.      
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I.2. Цел, задачи и методи на изследването 
 

I.2.1. Цел 

 

 Целта на настоящата дипломна работа е да проучим, анализираме и 
опишем всички източници информативни за състоянието и проблемите на 
спорта Таекуон-до в световната, континенталната и националната история. 

 

I.2.2. Задачи 

 

За постигане на поставената цел е необходимо да се решат следните 
основни задачи: 

Да съберем информация за спорта от неговото създаване до наши дни, 
като проучим всички налични източници;  

Да систематизираме, обобщим и анализираме събраната информация и я 
внестим в съответните периоди; 

Да анализираме състоянието на международните организации по 
таекуон-до и да потърсим причините, които са го предизвикали; 

Да направим изводи и препоръки за развитието на спорта Таекуон-до, 
които да повлияят за позитивното развитие в бъдеще;  

 

I.2.3. Методи на изследването 

 

 Като използвам утвърдените в историята на спорта методи – 
ретроспективен, анализ и синтез, обективен подбор на данни, статистическа 
обработка на показателите формираме главния въпрос – Защо се стигна до 
разслоение на таекуон-до ITF в световен мащаб. 

 Изследването е проведено, доколкото е възможно, към изискванията 
на историзма, а построението е по задължителния принцип – хронологичния. 

 Описание на задължителните критерий за спазване при прилагането на 
методите за ретроспекция: 

Историческото проучване осъществихме по утвърдените в историята на 
спорта методи – анализ, синтез и сравнение 

Социологически методи – беседа, интервю и анкета 

Обзор на източниците 
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I.3. Периодизация 
  

Думата periodis е от гръцки и отразява кръговрат, кръг от време. 

С въвеждането на периоди целим да разграничим историческото 
развитие и поява на таекуон-до от международното развитие на таекуон-до и 
найвече от разслоението в последните години. 

 

От тази гледна точка се формират 3 периода в развитието на таекуон-до: 

 

I  период  – от разгледаните налични данни до 1955г.  

II  период – от 1955 до 2002г. 

III  период  – от 2002г до днес 

 

Създаването и развитието на таекуон-до е неразделно свързано с човекът 
създал Таекуон-до ген. Чой Хонг Хи.(3)  Поради тази 
причина неможем да говорим за таекуон-до без да 
споменем личната история на ген. Чой и 
историческите предпоставки довели до създаването на 
Таекуон-до на 11 април 1955г., което обхваща първия 
период от периодизацията.(1,3,4) 

Със създаването на Таекуон-до се поставят 
основите на едно ново модерно бойно изкуство, а по- 
късно много популярен спорт, което за кратко време 
се налага на международния спортен пазар и през 
1966г. се създава Международната федерация по 
таекуон-до (ITF) с президент ген. Чой Хонг Хи(3,4),а 
през 1973г. се създава Световната федерация по 
таекуон-до (WTF) с президент Ун Ионг Ким (бивш 
президент на МОК)(26). Световната федерация за 
кратко време успява и от 2000г. е олимпийски 
спорт(26). През 2002г. Президентът на ITF и създател 
на таекуон-до умира(34,20,22,15), което слага край на 

възхода на ITF и следва разслоение, което слага естествения край на втория 
период(34). 

 След смъртта на създателя се появяват всякъкви интриги и спекулации 
с цел облагодеталстване на лични, национални или финансови интереси. 
Този период ще бъде изследван детайлно в настоящата дипломна 
работа(12,13,14).  
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II.1. Исторически предпоставки за създаване и развитие 
на Таекуон-до 

 

II.1.1. Исторически предпоставки за създаване на Таекуон-до  

 

Корейските   бойни   изкуства   в   древността   са се   формирали   под 
въздействието на китайците, японците и номадите от монголските степи. 
Въпреки, че са взаимствали много от постиженията на своите съседи, 
корейците са създали оригинални стилове бойни изкуства. Елементи сходни 
на съвременната техника от таекуондо откриваме в много от историческите 
паметници, в историята на Корея през различните епохи и в легендите за 
известни школи и майстори на бойните стилове. (1,2,5) 

По исторически данни още дрез VII в. пр.н.е. Корея била известна в 
съседните държави под названието "Чосон" - "страна на утринната свежест" 
/"страна на утринното спокойствие"/. По-късно, когато на територията на 
корейския полуостров било създадено първото централизирано царство, 
страната станала известна под името "Корьо", откъдето произлиза 
съвременното "Корея"''. (1,2,3,5) 

През периода на древното кралство Ко Чо Сунн, създадено през 2333 г. 
пр.н.е., подготовката на войните включвала Далиги /тичане/, Дунджики 
/хвърляния/, Джилеуки /ударни техники/, Балчики /ритници/ и Соо Йонг 
/плуване/. Като оръжие се използвали Долкал /каменни ножове/ и Долчанг 
/копия с каменни върхове/. Използвани били хвърлянето на камъни, 
пръскане с пясък и дървена тояга. По-късно се развили Уал, Майкунг и 
Данкунг /стрелбата с лък и стрели изработени в Когурио и Окджо/, 
фехтовката, копието и алебардата и др. (1,2,5) 

Най-ранните свидетелства за корейските бойни изкуства са фреските в 
гробниците на владетелите от династията Когурио в Канджеочонг, 
Самсилчонг и Миончонг, датиращи от 37 - 668 год. Тези изображения по 
стените демонстрират различни сцени на борба и бой без оръжие между 
мъже с бедрени препаски. (1,2,5) 

Корейският историк д-р Дандже Шин Че Хо в трудовете си за древния 
Чосон описва състезания провеждани в изключително тежки условия: "... 
танци със мечове върху заледена повърхност и водни спортове в 
замръзналите води изпитвали смелостта и издръжливостта на участниците в 
тях. Състезанията по стрелба с лък и Те кион проверявали ловкостта и 
силата на бойците в древността." (1,2,5) 

Голям интерес предизвиква забележителната прилика във формата 
между съвременното таекуондо и статуята на великия военачалник Кумканг 
Юкса сътворена в каменната пещера Сукулам по времето на династията 
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Сила / I в. пр.н.е. - VI в./. На статуята воинът е изобразен в бойна стойка. 
Едната ръка на воина е в стиснат юмрук, а другата във формата на "ръка-
нож" с изпъната длан. Силно развитата мускулатура вероятно е резултат от 
тежките натоварвания по време на тренировки. В очите се чете готовност за 
битка и непоколебим дух. (1,2,5) 

Друг корейски учен д-р Ан Джа Сан в своето проучване "Биография на 
корейските воини" посветено на историята на античната Корея отбелязва, че 
стилът Ю - Сул /Мекото изкуство/ е в основата на Те Кион и Су Бак Ги. 
Практикуващите Ю - Сул са използвали 25 основни защитни и нападателни 
движения и позиции, включващи удари с ръка, ритници, скокове, хвърляния, 
придвижвания и др. Д-р Ан Джа Сан споменава и за провеждането на 
състезания през месец май в гората Ма Ам. Организирани лично от 
императора в тези ежегодни първенства задължително участвали всички 
воини от армията. Трима от победителите в тези състезания - Ли Ю Мин 
Джанг, Чунг Буп и Са Нанг Сунг са били прочути генерали по време на 
династията Корьо /918 - 1392 г./. (1,2,5) 

В 109 г. пр.н.е. китайската династия Хан /202 г. пр.н.е. - 220 г. н.е./ 
нападнала Чосон и след поредица от войни на полуострова се обособили три 
кралства - държави: Сила, Когурьо и Бек Че. Периода на трите кралства се 
отличава с бурно развитие на науката, религията, философията и бойните 
изкуства. По същото време от Китай започнали да проникват будизмът, 
конфуцианството и даоизмът. Въпреки, че много от традиционните   
корейски   бойни   изкуства   със   древна   традиция   от предбудисткия 
период с въвеждането на будизма от Китай идват и много стилове свързани с 
неговата философия. Много от корейците, които отивали на поклонение в 
китайските манастири се връщали по родните си места не само със знания за 
будисткото учение, но и с практически умения по Ушу и други китайски 
бойни изкуства. (1,2,3) 

 През периода на трите кралства /I в. пр.н.е. - VI в./ най-малкото от тях 
Сила се намирало под постоянната заплаха на завоевателните амбиции на 
своите по-силни съседи. Това принудило Чинг Хюнг, 24-я крал на Сила, да 
създаде един елитен боен корпус от млади воини - аристократи, наречен Хуа 
Ранг. Обучението на бойците на Хуа Ранг включвало развиването на 
физически и духовни качества. Тренировките се състояли от перфектно 
усвояване па техниките на Кунга Са /стрелба с лък, Тоо Хо /хвърляне/, Чил 
Кук /ритници/, Как Чоо /събаряния/, Соо Бак /удари с ръце/, Ки Са /стрелба с 
лък от препускащ кон/, Те Кион /изкуството на ударите с крака/, Кум Сум 
Буб /фехтовка/ и други. В подготовката се използвали преодоляването на 
реки и изкачването на високи планински върхове. Любимо място за 
медитация били Диамантените планини разположени на юг към Япония. За 
духовно усъвършенстване и самодисциплина придворният съветник монахът 
Уан Уанг извел морално етичните норми /590 г./ на системата под 
названието морален кодекс на "хуарангите" /членове на Хуа Ранг/: лоялност 
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към краля, преданост към родителите, честност с приятелите, смелост по 
време на битка и използване на бойните умения в името на справедливостта. 
Войните от Хуа Ранг станали известни на целия полуостров със своята 
храброст и майсторски умения в областта на бойните изкуства. (1,2,4) 

В кралство Бек Че през 320 г. владетелят Би Рю разпоредил да бъде 
изграден в столицата тренировъчен център по бойни изкуства. Веднъж 
месечно на пълнолуние, обучаваните в центъра бойци се съревновавали по 
следните дисциплини: Ки Са /езда/, Монг Бонг /бой с дървени тояги/', Кум 
Сул Буб /фехтовка/, Соо Сул /ръкопашен бой/. В тази школа освен бойни 
изкуства се изучавали още Боол Сул /будистката философска доктрина/ и Ко 
Джен /класическа литература/. Организираното обучение в кралство Когрьо 
/37 г. пр.н.е. - 668 г./ започва със създаването на Пиунт-данг, учебно 
заведение предназначено за обучение на високо подготвени бойци. Там се 
изучавали Кун Са /стрелба с лък/, Кум Сул Буб /фехтовка с меч/. Дан Кум 
Сул /хвърляне на къси ножове/, Джилиги Буб /техники на удари с ритници/, 
Соо Ионг Буб /плуване и бой във вода/, литература, политически науки и др. 
Завършилите успешно курса на обучение получавали титлата Сун Би 
/интелигентен и смел воин/. (1,2) 

В началото на IX в. след непрекъснати раздори трите кралства на 
Корейския полуостров се обединили в едно кралство наречено Корьо. През 
периода Корьо /918 г. - 1392 г./ получили развитие двете основни 
направления на Куон Бон - будисткото Сорим и даоисткото Сонге. Основен 
източник на практикуваните от монасите бойни изкуства било шаолниското 
Ушу, а военните и селските водачи използвали опростени форми наречени с 
общото наименование Текъон. 

Особена популярност през този период добива бойното умение Субак 
/Су Бак Ги/ - "бой с ръце". Субак е сравнително твърд стил, подобен на 
Шаолин-Цюн и Карате, който включва предимно юмручни техники, 
рационално ниски ритници и блокове със затворена ръка. Известен 
покровител на Субак е владетелят У и Джонг /1147 - 1170 г./, организирал 
множество турнири провеждани на 5 май според лунния календар и 15 
август. Едновременно със състезанията по Су Бак Ги се провеждали и 
схватки по сирум /вид корейска борба/, дърпане на въже и скокове. Един от 
експертите по Субак - Генерал Еуймин въвежда в практиката на това умение 
и някои допълнителни дисциплини, като Тоо Кум Сул /хвърляне на ножове/. 
Джанг Кум Сул /техники с дълга сабя/. През този период били създадени 
множество Са Бюнг /частни армии/, обучавани предимно в бойни изкуства. 

Един от автентичните писмени източници за корейските бойни изкуства 
от периода на династията Корьо /918 - 1392/ е трактата '"Муей Добо 
Тонджи", написан през 1790 г. от Лии Дук Моо по заповед на крал Джунг 
Джо. В този оригинален исторически документ са обобщени редица по-
ранни текстове, съдържащи ценни сведения за развитието на бойните 
изкуства в Корея. В четири основни тома автора е описал различни форми и 
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методи на ръкопашен бой с и без оръжие. Илюстрирани са разнообразни 
методи за тренировка и приложение на фехтовалните умения, както и 
техники с Бонг Сул /тояга/, Куои Боб /удари и блокове с ръце и крака/. През 
този период/1200-1250 г./ влияние върху развитието на техниката на 
стрелбата с лък оказват инвазиите на монголските помади. (1,2,5) 

Периода на династията И /1392 - 1910 г./ се характеризира с разцвет на 
науката и изкуствата. Учените постепенно заместват военните лидери, което 
довело до спад в развитието на бойните изкуства. С приемането на 
неоконфуцианската философия като държавна продължава понататъшното 
пренебрегване на военните бойни системи. През 1592 г. в Корея нахлува 
японска окупационна армия. В резултата на последвалата седем годишна 
война настъпва закономерно възраждане на традиционните бойни изкуства 
използвани в борбата срещу чуждия нашественик. В борбата участвали 
доброволци, монаси и бойци от кралската армия. Особено са се проявили 
така наречените Сулса - специално обучени бойци практикуващи корейска 
разновидност на Нинджуцу. В началото на XIX в. бойните изкуства се 
практикували само в езотеричните общества и тайните даоистки планински 
обители. Много изтъкнати майстори на бойни изкуства били преследвани от 
държавните чиновници. Някои стилове изчезнали, а други били 
префасонирани до форма на опростен ръкопашен бой в армията. 
Благодарение на своите адепти, някои от древните корейски стилове се 
запазили и продължили развитието си. 

През периода на японската окупация /1909 - 1945 г./ традиционните 
бойни изкуства в Корея били забранени от властите под страх от смъртно 
наказание. Разрешено било практикуването на японските бойни изкуства Ю 
до /джудо/ и Кум до /кендо/ и то само в спортна форма. Въреки това 
корейските майстори продължили в нелегалност да обучават своите ученици, 
като някои от тях използвали възможността да разширят знанията си и с 
изучаването на карате и айке джуцо. Такъв бил случаят с Ионг Сул Чой 
създателят на Хапкидо, изучавал айке джуцо заедно с основателя на айкидо 
Морихей Урешиба в школата на Сокако Такеда. (1,2) 

След поражението на Япония през 1945 г. настъпва нов разцвет в 
развитието на корейските бойни изкуства. През 1955 г. по-голяма част от 
школите развиващи традиционни корейски бойни изкуства се обединили под 
името Таекуондо. По инициатива на южнокорейския генерал Чой Хонг Хи в 
Сеул се срещат общественици, историци и майстори на корейски бойни 
изкуства, които създават единната система. За рождена дата на Таекуондо се 
приема 11.04.1955 г. От този момент започва триумфалното разпространение 
на таекуондо по света. 
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II.1.2. История на създателя на Таекуон-до ген. Чой Хонг Хи 

 

Историята на ТаеКуон-До, не може да бъде 
разказана без да споменем личната история на 
признатия за баща на модерното ТаеКуон-До, създател 
и президент на Международната ТаеКуон-До 
Федерация (ITF) от 1966г.  до 2002г., генерал Чой Хонг 
Хи(3,4). Поради неговите неуморни усилия и 
неотслабваща преданост към ТаеКуон-До, в момента то 
се ползва с такава голяма популярност в света. 
(3,4,15,20,22) 

 

Първото, което трябва да се каже е че ген. Чой и в работата си и във 
всекидневния живот винаги е оставал предан на изкуството Тае Куон - До, 
доколкото това е възможно. В продължение на много години щателна 
селекция на техниката на древните бойни -изкуства, той e развил и създал 
съвременен стил бойно изкуство. Тае Куон - До е получило съвременно 
международен статус благодарение единствено на неуморните усилия на един 
човек- бащата на съвременното Тае Куон -До. (3,4,15,20,22) 

Генерал Чой Хонг Хи е роден па 9 ноември 1918 година в Хуа Де (район 
Мьопг Чон), намиращ се на територията на съвременната КНДР(Северна 
Корея). В детството си той е бил много слаб и често боледувал, което се 
явявало причина за безпокойствието на неговите родители. 

Още в юношеска възраст генералът проявявал независим характер. На 12 
годишна възраст той бил изключен от училище заради агитация срещу 
японските окупатори. (3,4,15,20,22) 

След завършването на училището си ген. Чой е изпратен от неговия 
баща да учи калиграфия при господин Хан Ил Донг, един от най известните 
учители в Корея. Г-н Хан освен, че е калиграф бил майстор и по Текион - 
антично корейско изкуство за борба с крака. Виждайки слабото здраве на своя 
ученик, наред със заниманията но калиграфия, учителят започнал да укрепва 
тялото на Чой със сурови упражнения от Текион. (3,4,15,20,22) 

През 1937 година Чой е изпратен в Япония, където продължава 
обучението си. 

В Киото Чой среща своя съотечественик господин Ким, който преподава 
бойното изкуство Карате. След 2 години напрегнати тренировки ген. Чой 
става обладател на черен пояс по Карате. Техниките на Карате и Текион са 
станали предшественици на съвременното Тае Куон - До. 

Следва период на напрегнати физически и духовни занятия в средните, а 
след това и висшите училища и накрая, в Китайския университет. В този 
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период обемът на тренировките и експериментите на новите техники на 
неговото бойно изкуство растели до тогава, докато ген. Чой не станал 
обладател на 2 дан и не започнал да учи в Токио. 

Този период от живота му бил свързан с натрупване на опит. В града не е 
имало нито един осветителен стьлб, които г-н Чой да не е ударил с ръка или с 
крак за да види, дали няма да се разлюлее в знак на протест закачения  фенер 
на върха. (3,4,15,20,22) 

Със започването на втората световна война ген. Чой е принуден да 
постъпи в японската армия. 

След като попада в затвора започва да се бори със скуката и да се 
поддържа във физическа кондиция, като продължава да тренира своето 
изкуство до краен предел. Скоро неговите съкилийници стават негови 
ученици. А след известно време целият затвор се превръща в тренировъчна 
зала. 

След седем години престой през август 1945 ген. Чой е освободен от 
затвора. През януари следващата година ген. Чой получава назначение от 
новата Южно - корейска армия във звание младши лейтенант. Скоро бил 
назначен за командир на подразделенията в Куан -Джу. Тук младият 
младши-лейтенант започва да обучава войниците от своето подразделение на 
бойното изкуство Тае Куон - До. (3,4,15,20,22) 

След получаването на званието лейтенант, той се отправя към Тае - Джон 
за да командва Втория пехотен полк. 

През 1947 е повишен - в началото на капитан а след това в майор. През 
1948 е изпратен в Сеул на длъжност началник по придвижването и 
снабдяването на войските. Там той става инструктор на американската 
школа на военната полиция. В края на 1948 ген. Чой получава званието – 
подполковник. През 1949 му се присъжда знанието - полковник. През тази 
година той за първи път пребивава в САЩ вьв висшата офицерска школа в 
Рейл, където демонстрира пред американците техниката на своето бойно 
изкуство. (3,4,15,20,22) 

На остров Че - Джу той организира ударната 29 - пехотна дивизия, която 
след време станала авангарда на съвременното Тае Куон - До. На базата на 
дивизията бил създадан спортен клуб О-До-Куон, в който се готвели не само 
инструктореките кадри за армията, но и се развивала системата на 
съвременното Тае Куон - До на базата на Текион и Карате. През 1954 в тази 
работа дясна ръка на ген. Чой бил господин Нам Те Хи. В края на годината 
ген. Чой става генерал-майор. 

 

През 1955 става официално признато 
бойното изкуство Тае куон -До в Корея. 
Била свикана специална комисия, в която 
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влизали водещи майстори, инструктори, историци и известни деятели на 
републиката. Разглеждали се няколко варианта относно названието на новия 
вид бойно изкуство. На 11 април свиканата от генерал Чой комисия приела 
предложеното название Тае Куон - До. Това название заменило множество 
противоречиви термини, като: Танг- Су, Конг-Су, Тек - Кьон, Куоп - Боп и 
други. (3,4,15,20,22) 
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II.2. Състояние и проблеми на Международната 
федерация по таекуон-до (ITF)  

 

II.2.1 Създаване и развитие на ITF – хронология (3,4,20) 

 

Международната таекуон-до федерация е 
учредена на 22 март 1966г. в Южна Корея. 
Държавите учредители са: Виетнам, Малайзия, 
Сингапур, Западна Германия, САЩ, Турция, 
Италия, Обединени арабски емирства и Корея. 
Първият президент е създателя на таекуон-до ген. 
Чой Хонг Хи.   

 

Някой от по важните събития от историята на ITF: 

1969г. – ген. Чой обикаля Азия и подготвя 1 
азиатски игри – което се води за първият 
международен турнир по таекуон-до. Турнирът се 
провежда в Хонг Конг през септември. 

1972г. – Ген. Чой обикаля Ю. Америка и премества седалището на ITF 
от Ю. Корея в гр. Торонто, Канада с цел по добро разпространение на 
таекуон-до 

1973г. – Първо посещение в Европа, Близкия и Далечен Изток на 
демонстративен отбор по Таекуон-до – 100 000 зрители се събират само в 
Египет. 

1974г. – Първо световно първенство по Таекуон-до в Монреал (Канада). 

1975г. – Първа демонстрация по таекуон-до в Австралия 

1976г. – Първо Европейско първенство по таекуон-до в 
Амстердам(Холандия)(21). 

1979г. – Първи Пасифик турнир в Уелинктън (Нова Зеландия) 

1980г. – ген. Чой за първи път откакто е създадено таекуон-до посещава 
Северна Корея и започва развитието на таекуон-до в С. Корея. Тази година е 
вного важна защото ген. Чой се споразумява със северно корейското 
правителство за помощ при развитието на Таекуон-до ITF по света и започва 
обучение на корейски майстори, които по- късно ще доразпространят 
таекуон-до в света(13,31).   

1982г. – Създава се Северноамериканската таекуон-до федерация, в 
Япония са отваря първа зала по таекуон-до 
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1983г. – Побликува “Енциклопедия на таекуон-до” (15 тома). Създава се 
Централноамериканската таекуон-до федерация, Северно корейски майстори 
тръгват по света да разпространяват таекуон-до(3,4) 

1985г. – Седалището на ITF се премества във Виена(Австрия) 

1988г. – Първото предаване на Европейско първенство по телевизията. 

1997г – „Енциклопедията на таекуон-до” се прави на CD с повече 
допълнения – което много помага за разпространението на таекуон-до във 
всеки дом(4) 

2001г. –  13 световен конгрес в Римини, Италия, който се явява 
последният неспорен обединен световен конгрес на ITF създадена и с 
президент ген. Чой Хонг Хи.(13,34)  

2002г. – на 15.06.2002г. почива създателя на таекуон-до и президент на 
ITF ген. Чой Хонг Хи.  

 

- Хронология на Световните пъвенства за мъже и жени проведени 
от ITF:(20) 

 

I Световно първенство се провежда в Монреал, Канада на 4-5.10.1974г.  

II Световно първенство се провежда в Оклахома, САЩ на 09-
10.09.1978г. 

III Световно първенство се провежда в Ресистанциа, Аржентина на 07-
09.08.1981г.  

 VI Световно първенство се провежда в Глазгоу, Шотландия на 20-
23.04.1984г. 

 V Световно първенство се провежда в Атина, Гърция на 22-24.05.1987г. 

  VI Световно първенство се провежда в Будапеща, Унгария на 08-
10.04.1988г. 

 VII Световно първенство се провежда в Монреал, Канада на 18-
21.08.1990г. 

 VIII Световно първенство се провежда в Пхенян, Северна Корея на 10-
15.09.1992г. 

 IX Световно първенство се провежда в Куала Терангани, Малайзия на 
25.07–01.08.1994г 

X Световно първенство се провежда в Санкт Петербург, Русия на 1-
7.07.1997г. 
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XIСветовно първенство се провежда в Буенос Айрес, Аржентина на 
28.08 – 5.09.1999г. 

XII Световно първенство се провежда в Риини, Италия на 3-8.07.2001г. 

 

- Хронология на Световните пъвенства за юноши и девойки 
проведени от ITF:(20) 

 

I  Световно първенство за юноши и девойки се провежда в Москва, 
Русия на 17-18.07.1993г.  

II Световно първенство за юноши и девойки се провежда в Варшава, 
Полша на 9-11.06.1995г. 

III Световно първенство за юноши и девойки се провежда в Прага, 
Чехия на 5-7.07.1996г. 

IV Световно първенство за юноши и девойки се провежда в Ню Делхи, 
Индия на 10-12.10.1998г. 

V Световно първенство за юноши и девойки се провежда в Пхенян, 
Северна Корея на 23-26.08.2002г. 

 

На практика от създаването на ITF до смъртта на ген. Чой има 
постоянно развитие на таекуон-до.(3,4) Ежегодно ген. Чой посещава повече 
от 10 държави и прави семинари за популяризиране на таекуон-до(14,3,4),. 
Демонстративни отбори от различни държави най-вече от Северна Корея 
правят множество демонстрации по таекуон-до. 

След началото на 80те години ежегодно има турнири в целия свят по 
таекуон-до, има континентални и световни първенства.(20,21,15) 

В ITF членуват повече от сто държави и ITF няколко пъти е на косъм да 
стане олимпииски спорт, но за съжаление или не не успява. (13,14)   

 

II.2.2 Разслоение на ITF 

 

А) Първа фаза 

 

Конгреса в Римини, Италия се оказва превратна точка в историята на 
ITF с няколко думи ще се опитамe да преразкажeм какво е станало. (13,14) 

Преди конгреса в Римини в ITF е царял „малък хаос” на световен 
конгрес (общо събрание) е имало право да има по двама представители от 
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държава членка.(13,14) Но тези членове никой не ги е проверявал какви са, 
тоест дали наистина са представители на таекуондистите от дадена страна и 
дали таекуондистите от дадена страна ги е изпратила точно тях. Просто 
двама човека от държава „Х” гласуват от името на таекуондистите на 
държава „Х”.(13,14) 

Tова е било променено като е имало в Римини специално заявяване от 
всяка държава кои ще са двамата представители от държавата с което се 
загатва за демократичност в ITF.(13,14,34) 

На конгреса са били спазени всички правила за Общо събрание на ITF, 
но е имало малки проблеми по време на конгреса. Конгресът е бил за избор 
на Президент и членове на УС при което кандидати за президент 
първоначално са били създателят на таекуон-до ген. Чой и неговият син Чой 
Джунг Хва(13,14). След като се е разбрало, че и синът може да стане 
президент то била дадена почивка и след незнайни разговори след почивката 
синът се оттеглил и имало само един единствен кандидат за президент и това 
бил ген. Чой. Разбира се той единодушно бил преизбран за 6 годишен 
мандат(12,13,14). След това думата взел президента и казал, че ще управлява 
ITF 2 години до следващият конгрес, който ще е във Вършава (Полша) и там 
ще отстъпи президентският пост на синна си Чой Джунг Хва, който да 
управлява следващите 4 години. Това било прието единодушно(13,14,34,40). 

Последвало кандидатури за зам. президент и членове на УС. Имало 
кандидатури между които само една на северно кореец. След гласуването 
северно кореецът бил 6-ти и не би трябвало да спечели, но какво се случило-  
първият и вторият се отказват, а третият казал, че си дава гласовете на 
северно корееца и така той става зам. президент.(13,14) 

Синът бил избран за генерален секретар.  

След това думата взел синът и казал  „В ITF до сега са се вършели 
много не демократично нещата, но само след 2 години това ще се промени, 
защото аз ще стана президент”.(13,14) 

Незнайно поради какви обстоятелства, но само след 6 месеца ген. Чой 
свиква нов извънреден конгрес в Виена, Австрия, където е седалището на 
ITF със желанието да се реши да изпълни целия си мандат от 6 години, 
защото се е появила възможност ITF да се обедини със Световната 
таекуондо федерация(WTF) и да стане единен олимпийски спорт.(13,14,39) 

На това извънредно събрание присъстват 55 представителя от различни 
държави и тук започват сериозните проблеми.(34)  

В хотелската зала, където се провежда ОС влязъл синът и незнайно 
защо при някъкво разногласие той ударил секретаря, който водел протокола 
на събранието. След това взел думата и казал, че този конгрес е незаконен и 
че законният конгрес ще се проведе в Канада и там ще е новата централа на 
новата ITF.(13,14)  
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При тези думи основателят на таекуон-до бил изключително убиден и 
било предложено синът да бъде изключен от ITF и да му бъдат отнети 
всякъкви постове, които е заемал и привилегии, които е имал.(13,14,34) На 
конгреса били избрани нов зам. президент предложен лично от ген. Чой и 
нов ген. секретар.(20) 

Извънредният конгрес във Виена се счита за нелегитимен от ITF(Канада) 
поради факта, че трябвало да присъстват 50 % + 1 глас за да е легитимен.(34) 
По това време в ITF имало 107 държави членки, които имали право на двама 
представители. Което води до извода, че трябва да има поне 108 
представителя за да е легитимен конгреса.(34) 

Останалата ITF казва, че по това време в ITF са членували не повече от 
80 държави и конституцията (уставът) гласял, че трябва да има 1/3 от 
членовете за да е законен конгреса.(13,14)    

 

Няколко дни след конгреса във Виена се състоял конгрес в Канада, на 
който конгрес бил избран синът на ген. Чой за президент на 
ITF(Канада).(13,14,22)  

 

Така от края на 2001г и няколко месеца преди смърта на създателя на 
таекуон-до имаме 2 Международни таекуон-до федерации(ITF)- едната на 
сина, която за яснота ще наричаме ITF(Канада), защото там е учредена, а 
другата с президент ген. Чой ще си е само ITF.   

 

Б) Втора фаза 

 

След конгреса във Виена следват няколко мъчителни месеци живот на 
създателя на Таекуон-до ген. Чой и на 15.06.2002г. в гр. Пъоннам (С. Корея) 
той почива.(15,20,22) 

След неговата смърт положението с ITF става още по неясно. Няколко 
дни след смърта света разбира, че ген. Чой е предал свойте последни думи 
на жена си и тя ги е записала и трябва да се изпълнят. Думите гласят, че 
президент на ITF трябва да стане северно корейският член на МОК г-н Чанг 
Унг. До този момент г-н Чанг Унг не е бил свързван с ITF по никакъв начин 
освен като приятел на покойния ген. Чой.(40) 

 

По това време зам. президент на ITF бил Ръсел Маклеан и по Устав той 
би трябвало да управлява ITF до следващият конгрес който трябвало да бъде 
във Вършава (Полша).(34,20,13,14) 
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Северно Корейската таекуон-до федерация изпратила писма по целия 
свят с покана да дойдат представители от всички държави на 
възпоменателна церемония по случай 100 дни от смърта на ген. Чой.(36) В 
поканата изрично пишело, че ще се състои само церемония послучай 100 
дни от смърта. Някой държави се усъмнили и не изпратили свой 
представители, но повечето държави изпратили и какво се случило. (13,14,36) 

Церемонията започнала и в залата било написано на всякъде 100 дни от 
смърта на ген. Чой и имало и негова снимка. По средата на деня обявили 
почивка и след 30 мин. гостите пак влезли в залата, но всички надписи били 
сменени с надписи за извънреден конгрес на ITF(13,14). Тогава по думите на 
очевидци без гласуване бил представен новия президент на ITF г-н Чанг 
Унг(13,14). Г-н Чанг Унг произнесъл реч в която обещал, че таекуон-до ITF 
ще се играе на олимпииските игри през 2004г в Атина(Гърция), което от 
днес погледнато е било лъжа.(43) Много от присъстващите не били съгласни 
с този извънреден конгрес но по един или друг начин се съгласили.    

След завършъка на конгреса в С. Корея някой от представителите се 
оплакали и отметнали от подписа си даден в С. Корея.(13,14) 

 

Ръсел Маклеан, който изпълнявал президентската функция дал 
изявление, че зачита последните думи на създателя но това трябва да стане 
официално на следващият световен конгрес във Вършава(Полша) – на който 
конгрес г-н Чанг Унг не присъствал и на конгреса бил избран за президент 
на ITF г-н Трен Тру Куан.(20,39)   

 

Така след смърта на ген. Чой и след конгресите в С. Корея и Полша 
нямаме вече единна ITF а имаме напрактика 3 ITF които за улеснение ще 
наричаме по следния начин:  

Международна таекуон-до федерация (ITF) с президент г-н Чанг Унг 
(15)– ще наричаме ITF(Корея), защото там е извънредния конгрес на който е 
представен за президент г-н Чанг Унг. 

Международна таекуон-до федерация (ITF) с президент г-н Трен Тру 
Куан (20) – ще наричаме ITF(Полша), защото там е трябвало да е 14 конгрес 
на ITF и там е избран г-н Трен Тру Куан. 

Международна таекуон-до федерация (ITF) с президент г-н Чой Джунг 
Хва(22) – ще наричаме ITF(Канада), защото там синът на създателя прави 
конгрес и става президент.  
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II.2.3 Развитие на ITF Корея, Полша и Канада. 

 

А) Pазвитие на ITF (Корея) 

 

Подръжниците на ITF(Корея) смятат, че изпълняват последната воля на 
създателя на таекуон-до ген. Чой, като изпълняват последните му думи 
казани в болничната стая.(42,43)   

Началото си ITF (Корея) води от извънредният конгрес в С. Корея, на 
който е имало представители от 46 държави и 43 са поискали провеждането 
на извънреден конгрес на ITF при което се изпълняват последните думи на 
ген. Чой и се избира г-н Чанг Унг за президент на ITF (корея).(34) 

 

 

- Управленска структура на ITF(Корея):(15) 

 

Управителен съвет 

 

Президент    – Проф. Чанг Унг (член на МОК) (С.Корея) 

Първи вицепрезидент  – Гранд мастер Ри Ки Ха (Великобритания) 

Генерален секретар  – Майстор Г. Стилианидис (Гърция) 

Изпълнителен директор  – Г-н Ри Уонг Сон (Австрия) 

Касиер    – г-н Ким Чол Гуи (Австрия) 

 

Консултативен съвет 

 

Президент  – Гранд мастер Леонг Вай Ме (Дания) 

Членове  – Г-н Джонг Хън (С.Корея) 

   - Майстор Тан Си (Малайзия) 

   - Майстор Едуардо Палмисано (Аржентина) 

   - г-н Виктор Потернак (Украйна) 

   - Майстор Михаел Превет (Великобритания) 

   - Г-н Нука Клеман (Гренландия) 

 



 25

Комисии и председатели 

 

Комиия по степени    – Гранд майстор Ри Ки Ха (UK) 

Комисия по турнирите    – Майстор Ким Унг Чоу (BUL) 

Съдийска комисия    - Гранд майстор Леонг Вай Менг 
(AUS) 

Техническа комосия   - Майстор Ри Йонг Сок (SVK) 

Информационна комисия  - Майстор Михаел Превет (UK) 

Дисциплинарна комисия   - Майстор Георгиос Стилианидис 
(GRE) 

Анти-допинг контрол комисия  – Майстор Анди Менсиа (USA) 

Юношески комитет   - Майстор Хванг Хо Йонг (CZE) 

Kомитет за ветераните   -Майстор Рикардо Десимоне (ARG) 

Kомитет по етика    - Майстор Пфап Лу (CAN) 

Финанси и маркетинг комитет  – г-н Габриел Стати (MDA) 

Професионална лига комитет  – Майстор Бени Ривера (PUR) 

 

Счетоводна комиссия 

 

Говорител   – Майстор Михаел Превет (UK) 

Одитор   – г-н Иван Кованда (SVK) 

    - Ми Нгуен (CAN) 

Адвокат   - докт. Кристоф Лейтгеб (AUT)  

 

Вътрешен арбитраж 

 

Председател   – Майстор Г.Стилианидис (GRE) 

Членове   - г-н Стиван Ти (MAL)  

    - г-н Гиусепе Ланоте (ITA) 

    - г-н Георге Донован (CAN) 

    - г-жа Ронел Руст (RSA) 
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Президенти на континенталните федерации 

 

Азия   – г-н Хванг Вонг Йонг(PRK) 

Eвропа  - майстор Георгиос Стилианидис (GRE) 

Aмерика - майстор Пфап Лу (CAN) 

Океания - гранд майстор Леонг Вай Менг (AUS) 

   

  

- Членове на ITF(Корея):(15) 

 

Африка 

Алжир, Буркина Фасо, Чад, Египет, Етиопия, Кения, Либия, Мадагаскар, 
Мали, Мароко, Нигерия, Южна Африка, Танзания, Тунис, Замбия, Зимбабве; 

 

Азия 

Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Китай, Хонг Конг, Индия, 
Индонезия, Иран, Япония, Казахстан, НДР Кореа, Киргистан, Лаос, 
Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Филипини, Саудитска Арабия, 
Сингапур, Република Кореа, Шри Ланка, Сирия, Таджикистан, Татарстан, 
Тайланд, Туркменистан, Обединени арабски емирства,Узбекистан, Виетнам; 

 

Централна Америка 

Коста Рика, Куба, Домениканска република, Ел Салвадор, Гренада, 
Гватемала, Хаити, Хондурас, Ямайка, Никарагуа; 

 

Европа 

Албания, Австрия, Азербейджан, Беларус, Белгия, Босна и Хърцеговина, 
България, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания, Англия, Естония, Финландия, 
Франция, Грузия, Германия, Гърция, Гренландия, Ирландия, Израел, Италия, 
Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Молдова, Холандия, Норвегия, 
Полша, Португалия, Русия, Шотландия, Сърбия и Черна гора, Словакия, 
Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Уелс, Украйна; 

 

Северна Америка 

Канада, Пуерто Рико, САЩ; 
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Океания 

Австалия, Готварски острови, Фиджи, Нова Зенландия, Папуа Нова 
Гвинея; 

 

Южна Америка 

Аржентина, Бразилия, Боливия, Чили, Колумбия, Мексико, Парагвай, 
Перу, Уругвай, Венецуела 

 

Общо: 116 държави членки на ITF(корея) – към м. август 2006г. 

 

ITF (корея) допуска само една организация от една държава да бъде 
неин член. 

   

 

- Спортна и друга дейност на ITF (Корея)(15) 

 

ITF(Корея) провежда световни първенства на всеки 2 години за юноши, 
девойки и ветерани. И на всеки две години за мъже и жени. 

 

ITF(Корея) има като членове 4 континентални таекуон-до организации 
които редовно провеждат свой първенства по таекуон-до ITF. 

 

Последното Световно първенство 7 за юноши, девойки и 2 за ветерани 
се е провело в София, България на 26-30 юли 2006г.   

 

Поради факта, че проф. Чанг Унг е член на МОК ITF(Корея) активно 
води преговори за сливане с Таекуондо WTF и влизането на таекуон-до ITF 
в олимпииските игри. 

 

ITF (Корея) е активен член на Международните игри по бойни изкуства 
– IMGS. 
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Б) Pазвитие на ITF (Полша) 

 

Подръжниците на ITF (Полша) я подържат, защото смятат, че това е 
истинският наследник на единната ITF, а смятат така защото: 

 

Невярват на извънредният конгрес проведен на 100 ден от смърта на ген. 
Чой в Северна Корея – според тях хората са били подведени.(13,14,36) 

Невярват на последните думи на създателя, защото ако е искал той би ги 
казал по-рано а не на болничното легло в Северна Корея(13,14) 

Невярват на Президента на ITF (Корея) Чанг Унг, защото той още от 
първото си изказване е казал лъжи които към днешна дата излизат на яве.(43)  

Юридически г-н Ръсел Маклеан е бил първи вице- президент на ITF и 
би трябвало той да управлява ITF след смърта на президента (създателя) ген. 
Чой Хонг Хи(13,14,34) 

Следващият редовен конгрес (Общо събрание) на ITF след Римини 
(Италия) през 2001г. е трябвало да се проведе във Вършава (Полша) през 
2003г. и дефакто той се е състоял, но се е явил основоположник на 
ITF(Полша)(20,13,14) 

Единствено ITF (Полша) са признати и имат легитимна регистрация в 
регистъра на спортните организации във Виена (Полша).(37) 

ITF(Полша) има патент върху знака на ITF и патент върху еммлемата на 
гърба на екипа по таекуон-до.(46,47) 

 

 

 

 

 

 

 

ITF (Полша) не промениха състезателните правила въведени по времето 
на ген. Чой (20) 
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- Управленска структура на ITF(Полша):(20) 

 

Седалище и адрес на Управление 

 

1210 Виена, Австрия  

 

Борд на директорите 

 

Президент  

Майстор Тран Триу Куан (Канада) 

 

 

 

Първи вице-президент 

Майстор Пабло Траутенберг (Аржентина) 

 

 

 

 

Генерален секретар 

Майстор Томас МакКалъм (Шотландия) 

 

 

Касиер 

Майстор Уилям Джейкъб Бос (Италия)  

 

 

 

Вице-президент 

Г-н Жуан Ферандо (Испания)  
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Вице-президент 

Майстор Паул Вейлер (Германия)  

 

 

 

В изпълнителният комитет влизат – Президента, Първия Вице-
президент, Генералният секретар и Касиера. 

 

 

Офис на президента 

Адрес: Квебек, Канада 

 

Старши съветник – г-н Жан – Марк Демерс 

 

Асистенти на президента 

 

г-жа Марие Ц. Тремблеу 

г-жа Сесилиа Тран 

 

Континентални ръководители 

Азия    – г-н Норман Бернард (Филипини) 

Европа    – г-н Тадеуш Лобода (Полша) 

Северна Америка  – Майстор Клинт Норман (Канада) 

Океания   - Майстор Михаел Дахер (Австралия) 

Южна Америка - Майстор Хавиер Дасак (Парагвай)   
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Постоянни комисии 

  

Комисиите са избрани на 13 юни 2003г. по време на конгреса в Вършава 
(Полша) 

 

Техническа комисия 

цел –да подпомага развитието на тренъорите и съдиите с цел 
по-високо техническо ниво 

Председател – Майстор Хектор Марано (Аржентина) 

 

Турнирна и съдийска комисия 

Цел – да подпомага доброто организиране на световните 
първенства и турнири 

 

Председател – Майстор Уилям Джейкъб Бос (Италия) 

 

 

Комисия по етика и дисциплина 

 

Председател – Доктор Жанел Гаутиер (Канада) 

 

 

Комисия за майсторски степени 

Цел – да изпитва и оценява кандидатите за 7,8 и 9 дан 
черен колан 

 

Председател – Гранд Майстор Ван Бинх (САЩ) 

 

Комисия по бизнес отношения 

Цел – да подпомага и съветва ITF, националните членове и 
инструкторите да управляват работата си по добре. 

 

Председател – Майстор Алберт Катз (Аржентина)  
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Комуникационна комисия 

Цел- да осигурява сигурна вътрешна и външна 
комуникация 

 

Председател – Г-н Жан – Марк Демерс (Канада) 

 

 

Комисия по посрещане 

Цел – да посреща и упътва новите членове  

 

Председател – Г-н Жуан Ферандо (Испания)  

 

 

- Членове на ITF (Полша)(20) 

  

Азия 

Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Грузия, Хонг Конг, Индия, Иран, 
Индонезия, Япония, Казакстан, Киргистан, Лебанон, Малайзия, Монголия, 
Непал, Пакистан, Филипини, Сингапур, Шри Ланка, Южна Корея, Сирия, 
Таджикистан, Тайланд, Туркменистан, Обединени арабски емирства, 
Узбекистан, Виетнам; 

 

Океания 

Австралия, Фиджи, Нова Зенландия, Папуа Нова Гвинея; 

 

Африка 

Алжир, Буркина Фасо, Кения, Либия, Мадагаскар, Нигерия, Южна 
Африка, Тунис, Замбия, Зимбабве; 

 

Южна Америка 

Ангола, Анжертина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, 
Домениканска република, Ел Салвадор, Гренада, Хондурас, Ямайка, 
Никарагуа, Парагвай, Перу, Пуерто Рико, Тринидат и Тубаго, Уругвай, 
Венецуела; 
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Северна Америка 

Канада, САЩ; 

 

Европа 

Австрия, Белгия, Босна и Хърцеговина, Хърватска, Чехия, Англия, 
Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, 
Латвия, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, 
Сан Мариино, Шотландия, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Уелс; 

 

 

Общо: 93 държави членки на ITF(Полша) – към м. август 2006г. 

 

ITF (Полша) допуска само една организация от една държава да бъде 
неин член, но тази организация трябва да има поне 5 клуба като членове от 
дадената държавата.(13,14) 

 

ITF(Полша) има членове 3 континентални таекуон-до организации: 

 

1)  ALL Europe Taekwon-do Federation (A.E.T.F.) 

 Седалище: гр. Люблин – Полша 

 Президент: г-н Тадеуш Лобода  

 

 

2)  ITF Azia Federation 

 Седалище: Кларкфилд, Пампанга – Филипини 

 Президент: г-н Норман Бернард  

 

 

3) Oceanic Taekwon-do Federation 

 Седалище: Манурева, Оукланд – Нова Зеландия 

 Президент: Майстор Михаел Дахер 

 



 34

- Спортно състезателна дейност на ITF (Полша)(20) 

 

ITF(Полша) има най-пълната спортно състезателна програма с най- 
много състезания, семинарии, лагери, изпити и др. от всички др. 
международни организации развиващи таекуон-до ITF.(13,14) 

 

ITF(Полша) провежда Световни първенства за всички възрастови групи 
(юноши, девойки, мъже и жени) 

Световните първенства се провеждат на всеки две години. 

 

Последните две Световни първенства за мъже и жени са били проведени: 

Във Вършава (Полша) на 12-15.06.2003г. и на 28-31.07.2005г. в 
Дортмунд (Германия)(20) 

  

Последните две Световни първенства за юноши и девойки са били 
проведени: 

В Понце (Пуерто рико) на 4-8.12.2002г. и на 1-10.07.2004г. в Риционе 
(Италия) 

 

ITF(Полша) провежда Световна купа от 2004г., като тя се провежда през 
две години и първата е била в Онтарио (САЩ), а втората ще се проведе през 
месец октомври 2006г. в Испания.   

ITF(Полша) редовно провежда Континентални първенства и много 
открити турнири и купи. 

 

В) Pазвитие на ITF (Канада) 

 

 Подръжниците на ITF (Канада) смятат, че щом на конгреса в Римини 
(Италия) създателя на таекуон-до и президент на ITF ген. Чой сам е 
предложил след 2 години той да предаде управлението на своя син Гранд 
Майстор Чой Джунг Хва, то това е било последното му желание и то трябва 
да се изпълни.(22,34,40) Те също не признават извънредният конгрес във 
Виена през 2001г. Също така подръжниците на ITF (Канада) смятат, че 
изгонването на сина на създателя от ITF и то лично от неговия баща, разбира 
се чрез гласуване е план, замислен лично от ген. Чой с цел освобождаване на 
своя син от примката на северно корейското влияние.(40,34) По думи на 
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подръжниците на ITF (Канада) преместването на седалището на ITF в 
Канада е замислено още преживе от ген. Чой.(40)  

Също било заръчано на сина да патентова всички емблеми и знаци на 
ITF, но в момента има съдебни дела между ITF(Полша) и ITF(Канада) за 
собствеността на знаците и емблемите.(13,14) 

Най- важното, което дава сили на подръжниците на ITF(Канада) е че 
смятат, че в бойните изкуства бащата дава всичките си знания и умения на 
своя син, но дали при Таекуон-до е станало така – Може би някой ден ще 
разберем.(40) 

 

- Управленска структура на ITF(Канада):(22) 

 

 Адрес главен офис: 

 37 George North Street, 4th Floor 
 Brampton , Ontario  
 Canada L6X 1R5, Онтарио, Канада  

         

 Адрес офис администрация: 

 Yiewsley Leisure Centre 
 Otterfield Road 
 Yiewsley, Middx 
 United Kingdom UB7 8PE, Лондон, Англия 

 

 

- Управителен съвет(22) 

  

Президент    – Гранд Майстор Чой Джунг Хва  

 

Първи вице-президент  – Майстор Волмир Лигау (Узбекистан) 

Вице- президент  - г-н Михаел Тиболо (Канада) 

Генерален секретар - Майстор Тревор Нихолс (Англия) 

Касиер    - г-н Парм Рай (Канада) 

 

Секретарият 
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Директор  - Майстор Тревор Нихолс (Англия) 

Секретар - г-н Марк Скърме (Англия) 

 

 

 

Комисии към ITF(Канада)(22) 

 

Комисия за дисциплина и техническо повишаване 

 

Председател   – Майстор Робърт Ухеатлей (САЩ) 

Членове   - Майстор Джон Томпкинс (САЩ)   

     - Майстор Фабиан Нунес (САЩ) 

 

Техническа комисия 

 

Председател   – г-н Лее Джонг Мук (Япония) 

Член    - г-н Парм Рай (Канада) 

 

Турнирна и съдииска комисия 

 

Председател   - Майстор Нестор Галарага (Аржентина) 

 

Научно изследователска комисия 

 

Председател   - Доктор Збигниев А. Крук (Австралия) 

Членове  - Доктор Клауде Лаферие (Канада) 

    - Доктор Давид Стефен (САЩ) 

Финансов Ревизор 

 Адрес: 

 Deloitte & Touche 5140 Yonge Street 
 Suite 1700 Toronto Ontario Canada M2N 6L7 
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- Членове на ITF (Канада)(22) 

  

Европа  

Белгия, България – 2 орг, Хърватска, Великобритания – 2 организации, 
Украйна, Ирландия – 2 организации, Италия – 2 организации, Русия – 2 
организации,  Холандия – 2 организации, Полша – 2 организации, Испания – 
2 организации, Германия – 2 организации, 

 

Северна Америка 

Канада – 4 организации, САЩ – 5 организации, Пуерто Рико, Мексико - 
3 организации, 

 

Южна Америка 

Аржентина – 8 организации, Доминика, Чили, Коста Рика – 2 
организации, Бразилия, Перу, Уругвай – 2 организации, Антигуа и Барбуда 

 

 

Африка 

Алжир – 3 орг, Южна Африка, Мадагаскар, Нигерия, Зимбабве, Сиера 
Леоне, Буркина Фасо, Конго, Гамбия – 2 организации,   Гана,     Мали, 
Сенегал, Того 

 

 

Австралия 

Австралия – 4 организации, 

 

Азия 

Авганистан, Азербейджан, Грузия, Узбекистан, Иран, Япония, Южна 
Кореа, Малайзия – 4 организации, Хонг Конг – 3 организации, Индия – 2 
организации, Тайланд, Шри Ланка, Сингапур, Непал – 3 организации 

 

 Общо: 53 държави членки на ITF(Канада) и още 41 организации от 
тези държави членки – към м. август 2006г. 
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ITF (Канада) допуска повече от една организация от една държава да 
бъде неин член.(22) 

 

ITF (Канада) няма членове континентални таекуон-до организации и 
всички континентални първенства се организират от държавата домакин и 
ITF(Канада)(22)  

 

 

- Спортно състезателна дейност на ITF (Канада) 

 

ITF (Канада) организира и провежда световни и европейски 
първенства. На всеки две години провежда световните, а всяка 
година европейски първенства.(22) 

 

- снимка от последното европейско първенство проведено през 2006г. 
във Ветзлар (Германия), което ITF(Канада) счита за XVIII за мъже и жени и 
IX за юноши и девойки и I за ветерани.(23,24)   

     

Предстои провеждане на VIII световно първенство за юноши и девойки 
на 13-17.09.2006г., което ще се проведе в Мелбърн, Австралия.(22) 

 

Основен проблем е че ITF (Канада) без да има видимо и документално 
нещо общо с Eвропейската таекуон-до федерация (AETF), провежда 
Европейски първенства номерирани с поредността от времето на ITF единна 
и AETF единна тоест от преди 2002г.(13,14)  

  

II.2.4 Спортно технически промени след смърта на ген. Чой 

 

След 2002г ITF(Корея) въвежда състезания за ветерани и променя 
емблемите на екипа по таекуон-до, въвежда нови състезателни правила и 
нова спортна дисциплина – самоотбрана.(15,18) 

 

 

Стари (до 2002г) отличителни знаци на екипа по таекуон-до(дубок) 
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Нови отличителни знаци на 
екипа 

(въведени от 
ITF(Корея)) (15,18) 

 

ITF(Корея) въвежда нови състезателни правила при дисциплината 
спаринг, като най- важното е, че позволява да се удрят ръце в главата под 
всякакъв ъгъл (кроше, ъперкът и дънчумок), което се явява кардинална 
промяна в правилата при спаринг. До 2002г бяха позволени само прави ръце 
в главата. (15,18) 

Променя също точкуването и от 1,2 и 3 точки стават 1,2,3,4 и 5 
точки.(15,18) 

 

ITF(Полша) за разлика от другите 2 международни таекуон-до 
организации до днес не е променила нищо от състезателните правила и не е 
въвела нова дисциплина.(20) 

  

ITF(Канада) след 2002г въвежда състезания за ветерани но не променя 
нито екипа, нито състезателните правила.(22) 

Един от основните проблеми след смърта на ген. Чой е, че и трите ITF 
организации се смятат за наследник на единната ITF и когато правят свойте 
световни първенства те ги смятат като VII-VIII… за юноши и девойки и 
XIII- XIV… за мъже и жени която номерация идва от единната 
ITF.(13,14,15,20,22) 
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II.3. Състояние и проблеми на A.E.T.F. 
 

Европейската таекуон-до федерация е създадена 
през 1979г. Първите страни членки са били 14 на 
брой.(3,4) 

 

- Хронология на Европейските първенства за 
мъже и жени проведени от AETF:(21) 

 

 I Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Ротердам, 
Холандия през 1978г. 

 II Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Lондон, 
Англия на 29-30.11.1980г. 

 III Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Наплес, 
Италия през 1982г. 

 IV Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Будапеща, 
Унгария на 20-21.10.1984г. 

 V Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Давос, 
Швейцария на 20-21.01.1990г. 

 VI Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Реединг, 
Англия на 27-28.04.1991г. 

 VII Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Kозалин, 
Полша на 12-14.06.1992г. 

 VIII Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Kъонинген, 
Холандия на 21-23.05.1993г. 

 IX Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Люблин, 
Полша на 14-15.05.1994г. 

 X Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Къолн, 
Германия на 7-9.04.1995г. 

 XI Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Риционе, 
Италия на 22-25.04.1996г. 

XII Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Зреце, 
Словения на 1-3.05.1997г. 

XIII Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Салоники, 
Гърция на 10-12.04.1998г. 
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XIV Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Риционе, 
Италия на 22-25.04.1999г. 

XV Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Единбург, 
Шотландия на 11-14.05.2000г. 

XVI Европейско първенство за мъже и жени се е провело във 
Виладжайоса, Испания на 26-29.06.2001г. 

XVII Европейско първенство за мъже и жени се е провело в Требон, 
Чехия 

 

- Хронология на Европейските първенства за юноши и девойки 
проведени от AETF:(21) 

 

 I Европейско първенство за юноши и девойки се е провело във Виена, 
Австрия през 1991г. 

 II Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в Терацина, 
Италия на 12-13.12.1992г. 

 III Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в 
Бенидорм, Испания на 4-5.12.1993г. 

 IV Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в 
Варшава, Полша на 12-14.12.1997г. 

 V Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в Риционе, 
Италия на 22-25.04.1999г. 

 VI Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в 
Единбург, Шотландия на 11-14.05.2000г. 

 VII Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в 
Виладжайоса, Испания на 26-29.04.2001г. 

 VIII Европейско първенство за юноши и девойки се е провело в 
Требон, Чехия на 03-05.05.2002г. 

 

AETF като член на ITF е зависима в известен смисъл от това каквото 
става в ITF и така до смъртта на създателя и президент на ITF в AETF всичко 
вървяло глатко. Последният президент на AETF бил майстор Георгиос 

Стилянидис (Гърция)   и бил назначен лично от ген. Чой.(13,14) 

Така след смъртта на създателя AETF имала президент, който не се 
знаело до кога трябва да е президент, защото бил президент без да се знае 
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колко е дълъг мандатът му(13,14). Започнали разговори по тази тема и 
всички се съгласили, че трябва да има конгрес (Общо събрание) на AETF за 
изясняване на мандата и за преизбиране или избиране на друг президент на 
AETF. Решено било да се проведе Общо събрание в края на 2002г. с което 
бил съгласен и майстор Стилянидис.(13,14) 

След това незнайно защо майстор Стилянидис се отметнал от думата си 
и казал, че той е Президент на AETF и не е нужно да има Общо събрание. По 
това време майстор Стилянидис отишъл в Северна Корея за честване 100 ден 
от смъртта на ген. Чой. Там бил проведен извънреден конгрес на ITF и бил 
избран Чанг Унг за президент на ITF (Корея). 

Майстор Стилянидис се завърнал в Европа и след провеждането на 
Общото събрание в Кологне, Германия, на което били и представители от 
България, (44)той изпратил писма, че това Общо събрание е незаконно и че 
законното ще се проведе в Тесалоники Гърция. (13,14)  

След като майстор Стилянидис отказал да се проведе Общо събрание в 
Кологне, Германия на AETF то 5 от 7 членове на Управителният съвет на 
AETF подписали покана за свикване на Общо събрание в Кологне, Германия 
и била изпратена на 27.08.2002г.(37) Общото събрание се състояло на 
5.10.2002г. и имало представители от следните държави: Австрия, Белгия, 
България, Хърватска, Англия, Финландия, Франция, Германия, Унгария, 
Ирландия, Италия, Латвия, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, 
Република Сръбска, Швеция, Швейцария, Уелс, Югославия, или 
присъствали 26 държави.(44) С което Общо събрание се слага началото на 
AETF (Полша)- защото остава член на ITF(Полша).(20,21) 

В Гърция няколко дни след Общото събрание в Германия майстор 
Стилянидис провежда Общо събрание на AETF и на него ясно се вижда, че 
България за няколко дни е променила решението си и присъства в Гърция, 
което ясно показва, че България в лицето на г-н Марио Богданов и г-н 
Красимир Гергинов (президент и зам. Президент на BFT-ITF) поради 
незнайно какви причини е пренебрегнала своя подпис и присъствие на 
Oбщото събрание в Германия и е взела страната на г-н Стилянидис. Така от 
Общото събрание на AETF в Гърция се появява още една AETF (Корея) – 
защото става член на ITF (Корея).(15,16,17,18) 
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II.3.1. Развитие и проблеми на A.E.T.F. (Корея) 

 

AETF (Корея) се появява след като президента на AETF майстор 
Стилянидис не признава Общото събрание в Германия и свиква Общо 
събрание в Гърция което поставя началото на разделението в AETF на 
AETF(Корея) и AETF(Полша). 

Подръжниците на AETF (Корея) смятат, че само тогавашният президент 
на AETF е имал право да свика OС и поради това ОС в Гърция е 
законното.(16,18) 

 

- Управителна структура на AETF(Корея)(16,17) 

  

 Президент: 

 Майстор Георгиос Стилянидис (Гърция)   

 

  

 Вице- президент 

 Майстор Лесли Хътчисон (Шотландия)   

 

 

 

 Генерален секретар и касиер 

 Майстор Фикрит Гюлер (Турция)   

 

 

 Членове на борда на директорите 

 Майстор Панагиотис Гиаламос (Гърция) 

  

 

 Майстор Паул Каванагх (Ирландия) 

  

 

 Г-н Ладислав Буриан (Чехия)  
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 Г-н Марио Богданов (България) 

 

 

 Зам. Генерален секретар 

 Г-н Алексис Маркоконстантинос (Гърция) 

  

 

 

- Членове на AETF (Корея)(16) 

 

 Албания, Беларус, Белгия, Босна и Хърцеговина, България, Хърватска, 
Кипър, Чехия, Дания, Англия, Естония, Финландия, Франция, Грузия, 
Германия, Гърция, Гренландия, Ирландия, Италия, Латвия, Молдова, 
Холандия, Норвегия, Русия, Шотландия, Сърбия и Черна гора, Словакия, 
Словения, Испания, Република Сръбска,  Швеция, Швейцария, Турция, Уелс, 
Украйна; 

Общо 35 държави членове на AETF (Корея) към м. Август 2006г.  

 

AETF (Корея) има за член Балканска таекуон-до федерация с президент 
г-н Марио Богданов (България)(18) 

 

- Спортна дейност 

 

 AETF(Корея) провежда ежегодно Европейски първенства за всички 
възрастови групи включително и новата за Ветерани въведена от ITF(Корея) 
след 2002г.(15,16,17,18) 

Провежда също Европейска купа и много открити турнири. 

Ежегодно се провежда и Балканско първенство. 

Следващото Европейско първенство за мъже и жени XXI и за юноши и 
девойки XII ще се проведе в Тесалоники, Гърция на 28 септември – 1 
октомври 2006г.(16,17) 
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II.3.2. Развитие и проблеми на A.E.T.F. (Полша) 

 

AETF (Полша) бележи своето начало от конгреса в Германия през 
2002г., който конгрес не е признат от тогавашния президент майстор 
Стилянидис.(37,44)  

На конгреса в Германия се избира ново седалище и нов Управителен 
съвет с нов президент г-н Тадеуш Лобода (Полша). Подръжниците на 
AETF(Полша) смятат, че е било изключително наложително да има конгрес 
в Германия за изясняване президентствато на AETF и поради тази причина 
конгреса е бил законен и още повече че е подписана поканата от 5 от 7 
членове на Управителният съвет което се смята за достатъчно за свикване на 
Общо събрание(37).  

Конгреса се счита за законен и поради факта че е подписан протокола на 
ОС от повече от 2/3 от членовете тогава на AETF, подписан е и от такива, 
които в последствие се отмятат от подписа си (като България).(44) 

АЕТF(Полша) патентова знака на AETF(45) и е редовно регистрирана в 
Полша и е призната от полският съд.(49) 

 

- Управителна структура на AETF (Полша)(21) 

 

 Борд на директорите 

  

 Президент – г-н Тадеуш Лобода (Полша) 

 

 

 

 Вице-президент   – г-н Кус ВанДе Хеувел (Холандия) 

 

 

 Генерален секретар  – г-н Иержи Иедут (Полша) 

  

 Членове 

 Майстор Шена Съдерланд (Шотландия)  
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 Майстор Брендан О’Туле  

 

 

 

 Майстор Донато Нардизи (Англия)  

 

 

 

 Г-н Славко Джереб (Хърватска)  

 

 

 

 Г-н Орджан Ериксон (Швеция)  

 

 

 

 Г-н Мариус Олтеан (Румъния) 

 

 

 

 Комисии (21) 

 

 Техническа комисия 

 Председател – Майстор Ласзло Харман (Унгария)  

 

 Членове 

 Г-н Вили Ван де Мортел (Холандия)  

 Г-н Иержи Иеду (Полша) 
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 Турнирна и съдииска комисия 

 Председател – г-н Кул Хеувел  

    

 Членове 

 Г-н Санди Дънбар 

 Г-н Джовани Цецонато  

 

 

 Дисциплинарна Комисия 

 

 Председател – Майстор Франк Вандерхен (Белгия)  

    

 Членове  г-н Владимир Мачота (Чехия) 

   Майстор Орело Елис   

  

 Научно изследователски комитет  

  

 Председател – г-н Буджак Збияниев   

  

 

  

 Ревизионна комисия 

  

 Председател - Майстор Франк Вандерхен (Белгия)  

 

 Секретар – Г-н Владимир Мачота (Чехия) 

 

 

 Членове: 

 Майстор Орело Елис  
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 Г-н Сергей Слонинов (Молдова) 

 

  

 

- Членове на AETF (Полша)(21) 

 

 Австрия, Белгия, Босна и Хърцеговина, Хърватска, Чехия, Англия, 
Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, 
Латвия, Молдова, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, 
Шотландия, Сърбия и Черна гора, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария, Украйна, Уелс; 

  

Общо 30 държави членки на AETF (полша)  

 

- Спортно състезателна дейност(21) 

 

 AETF (Полша) провежда всяка година Европейско първенство на 
което имат право да участват само национални отбори. Провежда също 
Европейска купа на която имат право да участват както национални отбори 
така и отделни клубове от държавите членки.(13,14,21) 

 

 AETF(Полша) като член на ITF (Полша) провежда състезания за тези 
възрастови групи за които са провеждани състезания до 2002г. (Юниши, 
Девойки, Мъже и Жени), тоест не въвежда състезания за нова възрастова 
група.(21)  

  

 AETF (Полша) има огромен брой спортни мероприятия за годината 
като открити турнири, семинари, лагери и др.(21) 

 

AETF (Полша) организира и провежда 
семинари за хора в неравностойно 
положение.(21) 
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II.4. Състояние и проблеми на таекуон-до ITF в 
България 

 

II.4.1. Кратка история на таекуон-до в България 

 

В края на 50-те години в България пристига Хван Джън Нам, който е 
ранен с 12 картечни истрела и е герой от корейската война. Пристига в 

България да се лекува, а става студент на НСА 
"В. Левски" (тогава ВУФ "Г. Димитров"). Той 
е майстор по Джудо, Айкидо, Карате и най-
вече по Текион. Хван започва да води група 
по Текион и първите му ученици са д-р П. 
Богданов, Ст. Хинков, Цв. Хаджиев, Г. 
Пищиков, К. Гугушев, Н. Найденов, Св. 

Иванов, и др.  След няколко години прекарани в България, Хван се 
завръща в родината си, където работи за Министерството на спорта в Корея. 
(6,7,8,9,10,11) 

През 1984г. Хван Джън Нам, който е възпитаник на НСА "В. Левски" 
(тогава ВИФ "Г. Димитров") идва в България като представител на 
корейското правителство и корейският спорт - вече обединен под името 
Таекуон-до. Той се среща с управата ВИФ "Г. Димитров", които се оказват 
негови бивши колеги и членове на групата му по Текион през 1958г. Те се 
радват от тяхната среща и го молят да им съдейства да дойде в България 
друг майстор по Текион, за да има отново клуб по Текион. Хван им обяснява 
за обединението на всички корейски бойни изкуства под името Таекуон-до и 
им обещава, че ще потърси в Корея най- подходящият майстор по Таекуон-
до и ще съдейства той да пристигне в България. (6,7,8,9,10,11)  

Така през 1985г. в България пристига майстор Ким Унг 
Чол (тогава V дан). Той е първият Таекуон-до майстор, 
дошъл и преподавал в България.  

Идвайки, той се среща с управата на ВИФ "Г. 
Димитров" прави демонстрация (само за Ректори и 

преподаватели в ВИФ) в джудо залата. Г-н Ким много им се харесва и е 
поканен да води група по Таекуон-до. След няколко дни се оказва, че ВИФ 
няма достатачно средства да покрива разходите на майстора. Тогава 
Майстор Ким е принуден да работи за консомола като обучава деца на 
известни комунисти в базата на АОНСУ в гр. София. (6,7,8,9,10,11) 

 След 2 месеца МВР не го харесва и започва да го притеснява като 
желае той да напусне страната.(10) След като е принуден да търси всякакви 
начини да остане в България и да продължи да обучава българите на 
Таекуон-до, Майстор Ким се кандидатира за аспирант по биомеханика в 
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ВИФ "Г. Димитров", но понеже не знае български език, той е принуден да 
учи езика и ИЧС  2 месеца. През това време г-н Ким започва да води 
тренировки във ВИФ "Г. Димитров".(6,7,8,9,10,11)  

В средата на 1985г. е аспирант по биомеханика във ВИФ "Г. Димитров" 
и започва да води група по Таекуон-до (ITF). 

От 1985 до септември 1987г. Ким Унг Чол тренира група в ВИФ. 

В края на 1987г. на Ким Унг Чол му се налага да се завърне в родината 
си, но той оставя в България много добре подготвени таекуондисти - които 
поради липсата на треньор напускат групата във ВИФ през 1988г.   

През 1988г. Слави Бинев, Венци Фичев и Татяна Камп отиват да 
тренират в клуб "Хан Аспарух", където почват да водят групи по Таекуон-до 
(ITF). (6,7,8,9,10,11) 

През 1988г. таекуондистите, напуснали ВИФ и трениращи в клуб "Хан 
Аспарух", отиват на световно по Таекуон-до в Будапеща, което се води за 
първият национален отбор на България по Таекуон-до. 

Със завръщането на Ким Унг Чол през януари 1989г. започва още по 
голямо развитие на българското Таекуон-до. Той започва да работи за 
формирането на Българска Федерация по Таекуон-до и с влизането на 
нормално законодателство през 1990г става възможно учредяването на БФТ 
(ITF) с председател Св. Иванов (бивш ректор на НСА).(12,18)  

През 1990г. се формира първата специалност Таекуон-до във Военният 
факултет към ВИФ "Г. Димитров" първият треньор е Ким Унг Чол - първите 
студенти по Таекуон-до са войници от военният факултет(11). Също така по 
покана на Ким Унг Чол през 1989г. е първата демонстрация по Таекуон-до в 
България направена от Демонстративния отбор на Северна Корея по ITF. 
(6,7,8,9,10,11) 

Първата Официална демонстрация в България от българи е на 
световното по Джудо в София през 1989г. 

По покана на БФТ и Майстор Ким през 1989г. идва в България 
създателят на Таекуон-до ген. Чой Хонг Хи. 

БФТ организира първото републиканско първенство по Таекуон-до (ITF) 
през 1990г. 

В периода 1989-1991г. има спорове между БФТ и клуб "Хан 
Аспарух"( по-късно станал Българска Асоциация по Таекуон-до), кой е 
представителят на Международната Федерация по Таекуон-до (ITF). В 
крайна сметка печели БФТ а БАТ виждайки, че губи спора преминава към  
новата тогава GTF -Световна федерация по таекуон-до с президент гранд 
мастър Парк Джун Те, на която идеята е да обедини Таекуон-до ITF и WTF. - 
Таекуон-до GTF Съществува до 1993г, когато всичко се разпада. 
(6,7,8,9,10,11) 
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Черен период в Българското таекуон-до е световното първенство в 
Канада 1990г, когато отиват два национални отбора по Таекуон-до, единият 
на БФТ с треньор Ким Унг Чол, а другият от БАТ с треньор Слави Бинев. На 
световното участва отборът само на БФТ, но от пълен отбор в България се 
връща само един състезател и Ким Унг Чол. (6,7,8,9,10,11) 

От 1989г. в България работи и майстор Ким Чол Ман (V -дан) по покана 
на БТФ.  

Периода 1989-1993 се характеризира с доста неяснотии и с борба за 
власт, наблюдава се преливане на състезатели от турнирите на БФТ на 
турнирите на БАТ и обратно. 

С учредяването на БФТ- 1990г. се слага началото на нормализирането в 
Българското Таекуон-до. 

През 1990г. Валери Найденов, който е създател на първия таекуон-до 
клуб в България през 1982г.  учредява WTF федерация в България. Но той не 
успява да развие клубна мрежа в България и се превръща в "човекът 
федерация".(6,7,8,9,10,11) 

През 1995г. БАТ и Таекуон-до WTF се обединяват и от тогава има само 
две федерации, тази по ITF-БТФ и тази по WTF. 

От 1993г до 1999 в България работи майстор Сок Мин Чол (VII- дан). 

Майстор Ким Унг Чол си остава първият и най- известен корейски 
майстор който е идвал в България. Всяко посещение на Ким е свързано с 
многобройни демонстрации за популиапизиране на Таекуон-до в България. 

 

II.4.2. Разслоение на Българска федерация по таекуон-до ITF 

  

 От създаването на Българска федерация по таекуон-до ITF (БФТ- ITF) 
през 1990г. до 2002г. е имало много проблеми, но никога до смъртта на 
създателя на таекуон-до не е могло да развиваш таекуон-до ITF без да си 
член на ITF респективно на БФТ-ITF. Който не е бил съгласен с политиката 
на Управителният съвет на БФТ-ITF или си е замълчавал, или е спирал да се 
занимава с таекуон-до изобщо или е преминавал към Българска федерация 
по таекуон-до WTF.(28) 

 След 2002г. започнаха да излизат на яве много неща които са били 
табу за обикновения клуб или трениращ. Управата на БФТ-ITF може би за да 
прикрие свой грешки наложи желязна дисциплина и който я нарушеше 
биваше или наказван или директно изключван от федерацията, което е 
немислимо в днешно време да се остави примерно цял един град като – 
Стара Загора или Варна без да имат възможност да развиват таекуон-до ITF. 
(24,40) 
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 Така по стечение на обстоятелствата след 2002г. към днешна дата се 
формираха 2 федерации – едната старата БФТ-ITF, която е член на 
ITF(Корея)(18) и другата Българска федерация по традиционно таекуон-до 
(БФТТ)(23), която е член на ITF(Канада)(22). През месец октомври предстои 
и учредяването на нова българска таекуон-до организация, която ще бъде 
член на ITF(Полша)(21) 

 

А) Българска Федерация по Таекуон-до ITF 

 

- История(18) 

 Българска Федерация по Таекуон-до АЙ-ТИ-
ЕФ(Б.Ф.Т. ITF), е регистрирана с решение № 71 и 
пререгистрирана съгласно новия Закон за юридическите лица с нестопанска 
цел с решение № 4207/14.12.01г. по фирмено дело № 443/ 1999г. на 
Благоевградския окръжен съд и лицензирана с лиценз № 001691/29.07.1999г. 
в тогавашния КМФВС към МС на Р.България и прелицензирана с лиценз No 
001691/23.07.2003г. на Министерство на Младежта и спорта.  

Б.Ф.Т. ITF е член на Балканската Федерация по Таекуон-до от 1997г. и 
неин учредител, на Европейската Федерация по Таекуон-до (AЕТF) oт 1995г. 
и на Международната Таекуон-до Федерация (ITF) от 1988г.  

В Международната Таекуон-до Федерация (ITF) членуват над 120 
страни, между които САЩ, Канада, Япония, Русия, Германия, Испания и др. 
с над 40 милиона трениращи.  

В края на 1985 г. в България пристига майстор Ким Унг Чол от Северна 
Корея и се превръща в основоположник на Таекуон-до в страната. Въпреки 
че първоначалният му престой е кратък, той оставя след себе си запалени 
ученици и верни последователи. По тяхно настояване през 1988 г. към 
майстора е отправена официална покана отново да посети България от името 
на Национална Спортна Академия (тогава ВИФ "Г. Димитров"). За периода 
на своето пребиваване майстор Ким Унг Чол си поставя за цел да създаде 
Българска Федерация по Таекуон-до (БФТ) към Международната Таекуон-
до Федерация, както и да събере и подготви български национален отбор за 
участие в международни прояви.  

Създава се и специалност "Таекуон-до" в НСА, където майсторът става 
и първи преподавател. През 1989 г. официално се учредява БФТ, а за 
президент на федерацията е избран Светослав Иванов. Седалището на БФТ 
се намира в Благоевград, а настоящият президент е Марио Богданов. 
Следват години на възход за таекуон-до в България. До голяма степен 
успехите се дължат на корейските инструктори, работили у нас: майстор 
Ким Чол Ман VI дан (1989 1993 г.), майстор Сок Мин Чол VII дан (1993 
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1999 г.), и разбира се най-вече на майстор Ким Унг Чол VIII дан, който и до 
днес преподава в България. (18) 

 

 

- Управителен съвет на БФТ- ITF(18) 

  

 Председател 

 Г-н Марио Богданов  

 

  

 Зам. Председател 

 Г-н Красимир Гергинов 

 

  

 

 

 

 

 Изпълнителен Директор 

 Г-н Давид Петров 

  

 

- Членовe на BFT-ITF(18) 

  

 Таекуон-до клуб “Арес”, TK “Асеновец”, ТК ”АБЦ”, ТК „Атила”, ТК 
„Джонг Тонг”, ТК „Калоян- Ладимекс”, ТК „Кум Ръонг, ТК „Левски 
Ангели”, ТК „Таек Кион”, ТК „Один Оптикс”, ТК „Акро”, Спортен клуб 
„Тервел”, Армейски спортен таекуон-до клуб „Тракия”, ТК „Фолкън”, 
Спортен клуб „Лукоил – Иккен”, Клуб по бойни спортове „Перник”, 
Спортен клуб „Триадица”, „ВИАС”, „Хуа Ранг”, СК „Олимпия_2005” 

 

Общо 20 клуба членове на БФТ- ITF  
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- Спортно състезателна дейност (18,19) 

 

БФТ– ITF от своето създаване до днес редовно провежда републикански 
първенства и няколко турнира през годината.(18) 

 БФТ- ITF e лицензирана от ДАМС и единствено БФТ има право да 
организира и провежда таекуон-до ITF мероприятия в 

България.(18) 

 БФТ- ITF e била организатор на  няколко 
балкански първенства, на 19 Европейско 
първенство за мъже и жени и 10 за юноши и 
девойки проведено в София на 7-9 май 2004г. 

Европейското първенство е проведено към AETF 
(Корея).(18) 

 БФТ- ITF бе домакин и на 7 за юноши и девойки и 2 за ветерани 
Световно първенство проведено в София на 26-30 юли 2006г.  (19) 

 

Б) Българска Федерация по Традиционно Таекуон-до  

БФТТ се създава в следствие лошата политика (40) на БФТ- ITF а тоест: 

Г-н Николай Бакърджиев, който е председател на 
ТК „Багатур” (бивш член на БФТ- ITF) и областен 
координатор към БФТ- ITF  участвал на семинар 
при гранд майстор Чой Джунг Хва, който е син на 
създателя на таекуон-до. Тогава г-н Бакърджиев и 
представляваният от него клуб стават клубен 
член на ITF (Канада), което на Българските 
вътрешни отношения не би трябвало да се 

отрази.(12,24) 

Управителният съвет на БФТ  изключва поради тази причина 
безцеремонно и не зачитайки юридическите и демократични норми 
ТК”Багатур” от БФТ – ITF. Отнема всички постове и привилегии заемани от 
г-н Бакърджиев.(18) 

 ТК „Багатур” е традиционен организатор на турнири по таекуон-до 
към БФТ- ITF, но след изключването на клуба от федерацията то турнирите 
стават отворени за всички които имат желание за участие.(24) На 
следващият турнир след изключването на клуба участва ТК „Варна” (бивш 
член на БФТ- ITF) и независимо, че турнира е отворен БФТ изключва и този 
клуб поради факта, че е участвал на мероптиятие организирано от 
„Вражеска” организация.(18) 
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 Така от създалите се обстоятелства двата клуба подкрепени от 
съмишленици и 3 новосъздадени клуба създават на 2. 08. 2005г. Българска 
федерация по традиционно таекуон-до (БФТТ) (23,24)      

 

 

- Управителен съвет на БФТТ(23) 

 

 Председател 

 Г-н Тодор Тодоров 

 

 Секретар 

 Г-н Росен Николов 

 

 

 Технически директор 

 Г-н Николай Бакърджиев  

 

 Членове 

 Г-н Антон Тепавичаров 

 

  

 Г-н Желязко Бодуров 

 

 

- Членове на БФТТ(23) 

 

ТК „Багатур”, ТК „Варна”, ТК „Хари”, ТК „Хектор”, TK „Тонг Ил” 

 

Общо 5 клуба членове на БФТТ 

 

- Спортно състезателна дейност на БФТТ 
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БФТТ може би поради кратката си история няма голям брой състезатели 
и за това организира само 2 състезания по таекуон-до в годината.(23) 

 

БФТТ е член на ITF(Канада) и поради тази причина за сега има участия 
в международни семинари и участие на Европейското първенство на 
ITF(Канада) проведено в Германия, ха което независимо от малкият отбор 
завоюва 3 златни медала.(22,23,24) 

 

БФТТ не е лицензирана от ДАМС и поради тази причина има 
затруднения при организирането на свойте състезания.(23) 

 

В) Бъдеща българска таекуон-до ITF организация 

  

 Поради факта, че БФТ- ITF управлява с „железен юмрук” се получи 
така, че клубове желаещи да членуват в БФТ не бяха допуснати а такива с по 
различно мнение напуснаха доброволно БФТ и така се получи таекуон-до 
опозиция на БФТ. Тези клубове един от които е Централен полицейски 
таекуон-до клуб (бивш член на БФТ – напуснал доброволно) (18) 
инициираха създаването на нова българска таекуон-до федерация която да е 
член на ITF(Полша) и AETF(Полша), защото според тях ITF (Полша) и 
AETF(Полша) са истинските наследници на ITF и AETF.(20,21,41) 

 

Поради факта, че новата организация не е още учредена то тя няма още 
управителен съвет,  членове и спортна дейност. 
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II.5. Състояние на другите международни таекуон-до 
организации 

  

II.5.1. Световна таекуондо федерация (WTF)(26) 

 

WTF е регистрирана на 28 май 1973г., 
адрес на управление:  4F Joyang Building 
113, Samseong-dong Gangnam-gu, Seoul, 
Korea, 135-090   

  

 Президент е д-р. Chungwon CHOUE  избран на 12 април 2005г.  

Генерален секретар – г-н Dong-Hoo MOON избран на 12 април 2005г. 

 

Членове:  

 WTF има 5 континентални таекуон-до организации които имат 
следния брой държави членове: 

 Азиатски таекуондо съюз (ATU)    – 41 държави членки 

 Европейски таекуондо съюз (ETU)    – 48 държави членки 

 Пан Американски таекуондо съюз (PATU)  – 42 държави членки 

 Африкански таекуондо съюз (AFTU)   – 40 държави членки 

 Океания таекуондо съюз (OUT)   - 11 държави членки 

 

Общо към 25 юли 2006г. WTF има 182 държави членки от целия свят. 

 

WTF е член на GAISF (Генерална асоциация на международните 
спортни федерации) от 8 октомври 1975г.(26,33) 

 

WTF е призната от МОК на 17 юли 1980г. На 83 сесия на МОК в 
Москва.(26) 

WTF e била демонстративен спорт на олимпииските игри в Сеул през 
1988г. и в Барселона през 1992г.(26) 

Tаекуондо WTF е включен в олимпииските игри през 2000г. в Сидни, 
като решението за това е взето на 4 септември 1994г. на 103 сесия на МОК в 
Париж.(26) 
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Потвърждение за олимпииски спорт Таекуондо WTF получава за игрите 
в Атина през 2004г и за игрите в Беджинг 2008г. (26) 

 

- Спортна дейност 

 

WTF от 1973г се рзвива напълно самостоятелно от ITF и поради факта, 
че е олимпииски спорт то WTF има много наситена спортна дейност. Има 
национални, континентални и световни първенства и за разлика от ITF 
организациите има турнири за получаване на квота за участие в 
олимпийските игри и разбира се има състезания по таекуондо WTF на 
летните олимпийски игри.  (26) 

 

II.5.2.Глобална таекуон-до федерация (GTF) (29) 

 

- История на GTF  

GTF е създадена от гранд майстор Парк Джун 

Те един от първите последователите на създателя на таекуон-
до ген. Чой Хонг Хи.(3,4) Гранд майстор Парк се прочул като 
много добър специалист по таекуон-до след като дълги години 
доразработвал техниките на таекуон-до той започнал да води 
семинари и се прочул за кратко време.(3,4,31) 

Той е бил председател на техническата комисия на ITF, генерален 
секретар и председател на съвета на инструкторите на ITF(31,29). След това 
напуска ITF и създава федерация която по късно се нарича Глобална 
таекуон-до федерация (GTF).(29,31) 

Парк Джун Те е първият таекуон-до майстор започнал да преподава в 
Северна Корея през 1980г.(31) и също първият таекуон-до майстор 
преподавал в: Унгария, Полша, Япония и Китай. (31)Той е и създател на 
Канадската и Руската таекуон-до асоциации. 

С неуморимия си труд той развивал таекуон-до, като правел семинари 
във всички краища на света (Европа, Азия, Северна, Централна и Южна 
Америка).(31) 

ГТФ се създава 1990г.(29) ГТФ има собствени екипи, спортен календар 
и спортни правила които са възникнали с цел обединяване на ITF и WTF.  

 

 - Един от първите GTF турнири е в Индия на 21-22.септември 1991г.(30)    
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- Управление на GTF(29) 

 

 Президент: Първият президент е Гранд 
Майстор Парк Джун Те след неговата смърт през 

2002г. го наследява Гранд Майстор Линда Парк 

Адрес: Онтарио, Канада 

 

-  Членове(29) 

 

  САЩ, КАНАДА, РУСИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, 
ШОТЛАНДИЯ, ЮЖНА АФРИКА, ШРИ ЛАНКА, и др. 

 

- Спортна дейност 

 

 GTF провежда световни и европейски първенства. 

 Последното VI по ред световно първенство се е провело в Сърдиния, 
Италия  на 17-23 май 2006г. (29) 

Следващото Европейско и Пан – Европейско първенство ще се проведе 
през март и април от 26 до 1 в Гърция.(29) 

 

 

II.5.3.Обединена Международна Таекуон-до Федерация 
(UITF)(32) 

 

 UITF се появява след като неговият 
създател гранд майстор Хванг Кванг Сунг 
на 27 февруари 2004г. напуска 
управителният съвет на ITF(Kорея) 
поради несъгласие с политиката водена 
от президента на ITF (Корея) Чанг 
Унг.(32) 

 

Президент и създател на UITF е гранд майстор Хванг 
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Кванг Сунг. Той е първият южно кореец защитил 9 дан през 1997г.(32) 

 

- Седалище на UITF (32) 

 

 Манчестър, Канектикът, САЩ 

 

- Членове на UITF(32) 

 

 Сащ, Канада, Аржентина, Гана, Австралия, Демениканска република, 
Кариби, Гърция, Италия, Англия 

 

- Спортно състезателна дейност 

  

 UITF e съсредоточена главно в Северна Америка и затова няма още 
световни и европейски първенства. Има само Американски първенства.(32)  
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ТРЕТА ГЛАВА 

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
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III.1. Заключение, изводи и препоръки 

 

III.1.1. Заключение 

  

 Синтеза на наличните становища, исторически изводи и данни от 
проктикат, ни дават основание да обобщим в заключение, че направеното 
изследване на състоянието и проблемите на таекуон-до носи индивидуален 
принос към развитието на таекуон-до за в бъдеще. 

 

Въз основа на изследването, което направихме можем да изградим 
следните заключения:    

1) Таекуон-до ITF  продължава да се развива независимо от това, че 
не е олимпийски спорт. 

2) Независимо от това, че има 3 международни организации 
таекуон-до ITF се развива възходящо и получава все по-голямо 
международно развитие. 

3) В България независимо от разслоението, таекуон-до ITF се 
развива добре и доказателство за това е формирането на Нова българска 
таекуон-до организация, целяща да даде по- голяма възможност за развитие 
на българските таекуондисти 

4) Таекуондо WTF се радва на широка подкрепа от страна на 
всички държавни и спортни институции, поради факта, че е олимпииски 
спорт. За сега WTF е една единна и много добре финансово и ресурсно 
осигурена таекуондо организация.  

5) Другите таекуондо организации, като GTF и UITF се развиват 
напълно самостоятелно от ITF и WTF независимо от факта, че са възникнали 
с цел обединяване на ITF и WTF, но за съжаление до сега не са успели. 

6) Европейската таекуон-до ITF федерация е разцепена на 2, но 
това не и пречи да се развива възходящо и да жъне нови спортни успехи.       
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III.1.2. Изводи 

 

 На базата на направения анализ на получените резултати във втора 
глава , логически се налага дефинирането на следните изводи, в научната ни 
разработка: 

  

1. Установихме, че през 1955г на Азиатският континент се появява 
спорта бойно изкуствo – Таекуон-до  

2. От анализа на третираните в труда литературни източници 
установихме аргументи за три периода в създаването и развитието на 
таекуон-до в Света – от наличните данни до 1955г., когато се появява 
таекуон-до в световния спорт, от 1955г. до 2002г., когато умира създателя на 
таекуон-до и започва разслоение в ITF, от 2002г. до днес. 

3. Развитието на таекуон-до е свързано със създаване на първоначално 
една Международна таекуон-до федерация, развиваща таекуон-до ITF, а по 
късно и създаване на втора Световна таекуондо федерация, развиваща вече 
таекуондо WTF, с което още в началото на своето развитие таекуон-до се 
разделя на две спортни дисциплини ITF и WTF. 

4. Таекуондо WTF се развива напълно самостоятелно от Таекуон-до 
ITF и през 2000г. таекуондо WTF е официален олимпийски спорт. 

5. Таекуон-до ITF управлявано от ITF, което е ръководено лично от 
създателя на таекуон-до ген. Чой се развива безпроблемно до 2002г., когато 
създателят умира. 

6. От 2002г. до днес има 3 организации, представящи се с едно и също 
име – Международна таекуон-до федерация, но с различни президенти. 

7. Поради факта, че ITF се разцепи на 3 това повлия и на 
Европейската и Българската таекуон-до организации, които се разцепиха 
засега на 2, но предстои и учредяване на 3-та Българска и може би 3-та 
Европейска таекуон-до организация. 

8. Успоредно с развитието на ITF през годините са се създали и 
организации, развиващи таекуон-до ITF, но с друго име и малко 
различаващисе в спортно техническо естество. Такива организации са GTF и 
UITF        
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III.1.3. Препоръки 

 

1. За популялизиране на таекуон-до в света е необходимо да се 
разшири спектъра на предлаганите форми на обучение, тоест да се наблегне 
повече върху бойно приложната подготовка, а спортната да стане по 
динамична и интересна. 

2. С цел популяризиране и развитие на таекуон-до е необходимо 
по-голямо медиино отразяване и теоретично захранване на трениращите 
таекуон-до. 

3. Най- добре би било трите ITF да се обединят и така таекуон-до 
ще е спорт и бойно изкуство номер едно в света, но разбирайки добре, че 
това може би няма да се случи, то ние препоръчваме състезателите от 
отделните ITF да участват на колкото се може повече състезания по таекуон-
до ITF с цел повишаване на техническото ниво на трениращите. 

4. Разбирайки добре, че ITF трудно ще се обедини то поне в 
България да се опитат българските организации да го направят. 

5. Най – важното е таекуондистите членове на различните таекуон-
до организации, като ITF, WTF, GTF, UITF и др. да не се разграничават едни 
от други а точно обратното да търсят общото и да го изтъкват с цел 
сплотяване и сприятеляване на всички таекуондисти по света. 
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III.3. Съкращения 
 

БФТ-ITF  – Българска федерация по таекуон-до ITF 

БФТ-WTF  – Българска федерация по таекуондо WTF  

БФТТ – Българска федерация по традиционно таекуон-до  

БАТ – Българска асоциация по таекуон-до 

БОК – Български олимпииски комитет 

ДАМС – Държавна агенция за младежта и спорта 

НСА  – Национална Спортна Академия „Васил Левски”  

МОК – Международен олимпииски комитет 

ITF – Международна таекуон-до федерация с президент ген. Чой 
Хонг Хи 

ITF (Корея)  – Международна таекуон-до федерация с президент г-н 
Чанг Унг (член на МОК)  

ITF (Полша) – Международна таекуон-до федерация с президент г-н 
Трен Тру Куан 

ITF (Канада) – Международна таекуон-до федерация с президент г-н 
Чой Джунг Хва 

АЕТF  – Европейска таекуон-до федерация (All Europe Taekuon-
do Federation)   

AETF (Корея) – Европейска таекуон-до федерация (All Europe Taekuon-
do Federation) с президент г-н Г. Стилянидис и член на ITF (Корея)  

AETF (Полша) – Европейска таекуон-до федерация (All Europe 
Taekuon-do Federation) с президент г-н Т. Лобода и член на ITF (Полша) 

WTF  – Световна таекуондо федерация (World Taekwondo 
Federation) 

UITF  – Обединена международна таекуон-до федерация 
(Unifited International taekwon-do federation)   

IMGS   –  Международните игри по бойни изкуства. 

GAISF   – Генерална асоциация на международните спортни 
федерации 

GTF  – Глобална таекуон-до федерация (Global Taekwon-do 
Federation) 
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III.4. Приложения 
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4. Покана от г-н Стилянидис за Общо събрание в Гърция на AETF 

5. Покана от Полската таекуон-до асоциация за Конгрес на ITF във 
Вършава, Полша през 2003г. 

6. Изявление на г-н Николай Бакърджиев до всички трениращи в 
България, отностно изключването на ТК „Багатур”, написано в гр. Стара 
Загора на 17.01.2005г. –  http://www.bagatur.org/bg/new_page_1bg.htm  

7. Писмо от Централен полицейски таекуон-до клуб до БФТ– ITF 
за напискане на БФТ – ITF по собственно желание. 

8. Последни думи на ген. Чой записани в Северна Корея, дни преди 
смъртта му. 

9. Първи думи на г-н Чанг Унг, като  президент на ITF (Корея) 

10. Протокол от Общо събрание на AETF проведено в Германия 
през 2002г. 

11. Полска съдебна регистрация на AETF(Полша) – 
http://www.itfeurope.org/aetf_docs_30122004_page_2.html  

12. Патентно решение за знака на ITF – 
 http://www.itfeurope.org/NL2005-04-31.html  

13. Патентно решение за знака (дървото на гърба на дубока) на ITF – 
http://www.itfeurope.org/NL2006-02-05.html  

14. Патентно решение за знака на AETF – 
http://www.itfeurope.org/OAMI_page_1.html  

15. Съдебна регистрация на ITF (Полша) валидна за 2006г. - 
http://www.tkd-itf.org/pub_web/ver_eng/ITF-Legal-Registration.html  

16. Изключване на ТК „Багатур” от БФТ - 
http://www.bagatur.org/files/bft01.pdf    

http://www.bagatur.org/files/bft02.pdf  

17. Устав на Българска федерация по таекуон-до – ITF 

18. Устав на Централен полицейски таекуон-до клуб  
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