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На много любопитна информация се натъкна Спорт 1 тези дни. Когато всички бяха пленени и
обсебени от визитата на президента на УЕФА Мишел Платини у нас, другите спортни проблеми
някак си останаха в страни, засенчени от Цар Футбол.

У нас рядко се обръща внимание на по-непопулярните спортове, които не са футбол, борба,
волейбол, баскетбол и т.н. Дори тенисът остава на заден план, а за щангите се пише само за
скандали и допинг.

Има още едно скандално нещо, която няма как да бъде опдминато с лека ръка, тъй като става
въпрос за финанси. Пари, които ДАМС плащата на Северна Корея! Тези пари са свързани с един от
бойните спортове, развивани у нас – таекуон-до.

Поради факта, че БФТ (Българска Федерация по Таекуон-до) участва на мероприятия, организирани
от нелегитимна Световна и Европейска организация, то тя компрометира България като заблуждава
българските власти и хората, занимаващи се с таекуон-до у нас, че българският национален отбор
е трети в Европа. Това би било много добре, но не и когато в една категория има трима състезатели
и то на световно или европейско първенство.

Унизителен е и фактът, че медалите, донесени от 2002 година до днес, се сравняват с медалите,
спечелени от лекоатлетите ни.

ДАМС дава финансови награди на всеки треньор или състезател, донесъл медал от Европейско или
Световно първенство. ДАМС дори финансира подготовката и участието на международни
мероприятия, организирани от Севернокорейската осъдена група, представящя се за ITF!

Въпросът е дали взъщност ДАМС не се източва по този начин от НДР (Северна) Корея и дали тези
пари не са част от ядрената програма на азиатската държава?

Основният пролем е, че от 2002 година до днес БФТ не е член на ITF и AETF, а е член на
организация “самозванец” нарекла себе си ITF. Дори председателят на БФТ е член на нейния
международен УС.

Истината е, че след смартта на генерал Чой Хонг Хи НДР (Северна) Корея се опитва да запази
влиянието си над Таекуон-до ITF и пренебрегва Европейското и Международно законодателство, и
провъзгласява члена на МОК от НДР Корея г-н Чанг Унг като президент на ITF без това да има
никаква юридическа стойност.

Тези северно-корейски действия са подкрепени от държавите в които НДР Корея има свои
инструктури. Такава държава е България с дългогодишния инструктур от НДР Корея Ким Унг Чоу.

От 2002 година северно-корейската група провежда и организира мероприятия под името ITF и
AETF без да има никакво правно основание.

За тези си действия северно-корейската група е осъдена в Австрия. Част от резултата от съдебните
дела е фактът, че северно-корейците си сменят таекуон-до екипите поради факта, че нямат право
да използват отличителните знаци на ITF и AETF, защото Австрийската ITF, която е правен
наследник на ITF, създадена през 1966 година и регистрирана в Австрия 1984 година, е станала
собственик на отличителните знаци и ими правото върху запазената марка на таекуон-до ITF.

Също последствия са и че северно-корейската група си променя името на Европейската федерация
от AETF (All Europe Taekwon-do Federation) на EITF (Europe International Taekwon-do Federation),
поради факта, че съществува вече законна AETF със седалище в Полша.

Други последствия са, че северно-корейците си променят спортните правила и дисциплини, дори
организират професионално таекуон-до ITF – което е опасно за състезателите, поради позволеният
нокаут и по-груби правила.

Независимо от Европейските закони Българска Федерация по Таекуон-до Ай Ти Еф от 2002 година
подкрепя Световно незаконната таекуон-до организация, подпомагана от НДР (Северна) Корея,
която дори е осъдена в Европа, но това не повлиява на Българската позиция.

Българска федерация по таекуон-до дори демонстративно поддържа много топли отношения със
северно-корейските власти и единственно те биват канени и официално представяни на
мероприятия, организирани от родната ни федерация.



Българската федерация всячески потиска своите членове (клубове), ако имат различно отношение
или мнение за корейския инструктор или представителите на НДР (Северна) Корея, които са
постоянни гости на БФТ, която би трябвало да развива Българските интереси, а не Северно-
корейските.

И малко история...

През 1955 година в гр. Сеул, Южна Корея, се появява за първи път новото тогава бойно изкуство
ТАЕКУОН-ДО. За много кратко време то се превръща в традиционно бойно изкуство за корейците
поради факта, че за основа на новото бойно изкуство е използвано философия и техники от
древното минало на корейците и техните древни бойни изкуства като Текион.

През 1955 година се появява таекуон-до поради неуморимите действия на един човек, преминал
през всички нива на корейската армия, и последно се уволнил като генерал. Поради тази причина
днес споменаваме името на този човек, предшествано от генерал. Този човек е генерал Чой Хонг
Хи.

Всички последователи на таекуон-до до днес признават генерал Чой Хонг Хи за създателя на
таекуон-до, независимо, че на конференцията по създаване на таекуон-до през 1955 г. са
присъствали известни корейски философи, спортисти и др.

След създаването на бойното изкуство Генерал Чой си поставя задача да разпространи новото
изкуство по света и така през 1966 година се учредява Международна таекуон-до федерация
(International Taekwon-do Federation) или учредява се ITF с председател генерал Чой Хонг Хи.

Структура и организация

През 1966 г. в гр. Сеул, Южна Корея се учредява ITF с председател създателят на Таекуон-до
генерал Чой Хонг Хи. От този момент до днес имаме нов спорт. Поради факта, че този спорт се
развива и разпространява от International Taekwon-do Federation (ITF), то този спорт днес е
известен като Таекуон-до ITF. И започва да се изписва таекуон-до с тире между Таекуон и ДО.

След няколко години поради политически или финансови причини се появява друга версия на
таекуондо и през 1972 г. Отново в Сеул се учредява Международна Таекуондо Федерация (World
Taekwondo Federation) или от 1972 година се появява версия Таекуондо WTF. Президент на WTF
става бъдещият вицепрезидент на МОК г-н Ун Йонг Ким. Тази версия на таекуондо WTF се
презентира на игрите през 1988 година в Сеул и от 2000 година е официален олимпииски спорт,
включен в олимпииската програма.

Таекуон-до ITF

Седалището на ITF първоначално е в Южна Корея, но по-късно се премества в Канада и от 1980 г.
се премества в гр. Виена, Австрия.

От 1984г. Международна таекуон-до федерация (ITF) е законно регистрирана според Австрийското
законодателство и призната от австрийския съд. Регистрирана е като Юридическо лице с идиална
цел имаща за цел развитие на таекуон-до. Организацията има Устав, Управителен съвет, Общо
събрание и Председател. Международна таекуон-до федерация се председателства от генерал Чой
Хонг Хи до 2002 година, когато след боледуване умира.

Разделение на ITF

От 1984 година до днес ITF е регистрирана във Виена, Австрия, и се ръководи от Австрийското
законодателство.

Европейска Федерация

През 1979 г. се създава Европейска таекуон-до федерация (All Europe Taekwon-do Federation) или
AETF. След създаването си Европейската федерация става член на ITF, както е и до днес. В момента
седалището на AETF е в гр. Люблин, Полша.

Българска Федерация по Таекуон-до

В България през 1989 г. се създава Българската Федерация по Таекуон-до, развиваща спорта
Таекуон-до ITF.

През 1998г. Българска Федерация по Таекуон-до Ай Ти Еф се регистрира по закона за ЮЛНЦ и е



лицензирана от ДАМС като член на Международната таекуон-до федерация и като организация
развиваща таекуон-до ITF в България.

За повече и допълнителна информация могат да се ползват следните официални
интернет-сайтове:

Българска Федерация по Таекуон-до Ай Ти Еф – http://taekwondo-bulgaria.com/

Легитимни организации, регистрирани в Австрия и Полша:

Международна таекуон-до федерация (International Taekwon-do Federation) - http://www.tkd-itf.org

Европейска таекуон-до федерация (All Europe Taekwon-do Federation) - http://www.itfeurope.org/

Самопровъзгласили се организации, подпомагани от НДР (Северна) Корея:

Международна таекуон-до федерация (International Taekwon-do Federation) -
http://internationaltaekwon-dofederation.com/

Европейска таекуон-до федерация (Europe Internacional Taekwon-do Federation) до 2007 година,
представяща се за (All Europe Taekwon-do Federation) - http://aetf.taekwondo.cz/


