
 

ČESKÝ SVAZ TAEKWON-DO ITF 
Zátopkova 100/2  P.O.B. 40, 160 17 Praha 6, tel/fax: 257224209, 603462000,604258109, 

www.taekwondo.cz, E-mail itf@cstv.cz 

Závodník do 18 let  
Prohlašuji, že je mi  jako zákonnému zástupci nezletilého závodníka známa 

směrnice Českého svazu TKD ITF - číslo 14/08 „Pokyny pro boj proti dopingu v 

rámci systému všech soutěží Českého svazu Taekwon-Do ITF“ 
 

 

škola / oddíl:  

jméno a příjmení: 
 

datum narození: 
 

datum a podpis 
zákonného 
zástupce: 

(otec / matka) 

 

 
 

 U závodníků mladších 18 let (v den registrace) podepíše souhlas zákonný 
zástupce.  

 Úplné znění antidopingové směrnice a seznamy zakázaných látek a metod jsou umístěny na 
www.taekwondo.cz (sekce Legislativa). 
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Seznam závodníků do 18 let  
 

*pro potřeby vedoucích škol 

 

 

Škola / oddíl:  

Počet závodníků: 
 

 

 

 Jméno a příjmení 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 
 
 
 
jméno a podpis kouče:.....................................................datum........................................... 
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