
Postup registrace a přihlášení se na zkoušky POOM/DAN 

 

1.  Vytvoření /aktualizace svého profilu na stránkách TCON 

Nový systém odesílání výsledků zkoušek POOM/DAN vyžaduje mít pro každého cvičence soukromý 

editovatelný profil. Jak tento prosil vytvořit? 

1. Na stránce. https://tkdcon.net/en/main.do  kliknu na ikonku JOIN 

2. Potvrdím že nejsem KOREA 

 

3. Potvrdím všechny možnosti (kdo chce, tak může vyzkoušet různé kombinace) já doporučuju 

vše a jít dál přes tlačítko NEXT úplně dole 

 

https://tkdcon.net/en/main.do


4. Zde jsou dvě možnosti: 

a. Click here, If you know your Poom/Dan Number  

b. Click here, If you don't know or don't have Poom/Dan Number 

Variantu a zvolí ten, kdo má již min 1. DAN a jde na vyšší zkoušky. Vyplní potřebné údaje a systém mu 

otevře již částečně vyplněné údaje z minulé registrace kukkiwon. Vyplnění je podobné jako u noého 

uživatele, jen některé údaje nelze měnit. 

 

Variantu b zvolí cvičenec který se hlásí na zkoušky na 1. DAN/POOM 

- Jméno vyplňte bez diakritiky 

 



Po Check a potvrzení že opravdu chcete dál se vám otevře formulář pro vyplnění údajů a 

vložení fotky. 

 

 

- ID: si každý může zvolit sám, ale ať je v Čechách jednotný systém zvolte toto složení: 

o Czxxx000201   

▪ 2 dva znaky cz 

▪ Další tři identifikace klubu tzn. COBRA = 001, LACEK = 005, atd viz 

číselník klubů známky 

▪ Posledních 6 znaků začátek rodného čísla tzn v tomto případě 000201 

- Heslo: si zvolte dle svého uvážení 

- Gender Muž/žena  

- Nahrajte fotografii 
 

 

 

 

 



SPODNÍ ČÁST FORMULÁŘE 

 
 

- Adresa. Přesměruje vás to na google a budete muset vyhledat svojí adresu !!!!! 

 

- Zadejte telefon s mezistátní předvolbou +420 xxxxxx 

 

- Zadejte e-mail: funkční email, ke kterému máte přístup !!!! po zadání zmáčkněte 

Authentication a na email vám přijde cod, který musíte zkopírovat a vložit do 

Authentication Code.  

 

Pakliže jste vše vyplnili správně včetně nahrání fotky zmáčkněte NEXT a vaše registrace je 

hotová. 

 

Ti co mají již DAN, budou muset vyplnit vše stejně, jen se jim navíc zobrazí číslo DAN 

Certifikátu a aktuální DAN. V případě, že máte DAN/POOM a nepodaří se vám tam přihlásit, 

nezakládejte prázdný profil a napište mi email na bhybrant@taekwondo-wtf.cz 

 

 

mailto:bhybrant@taekwondo-wtf.cz


2.  Přihlášení ke zkoušce stačí pak předat zkušebnímu komisaři: 

ID, Jméno a příjmení, datum narození a případně číslo DAN certifikátu 

 

3. Pak úspěšně složit zkoušky a zaplatit svazový poplatek 😊 

 

 


