Taekwondo klub Kapelščak osnovan je 2007. godine na

području općine Stubičke Toplice s ciljem okupljanja djece,
mladeži i svih koji se žele baviti Taekwondo vještinom i sportom. Od početka 2014. godine dvorana kluba je na adresi Zagrebačka 10, Stubičke Toplice. Cilj rada u klubu je kvalitetno
organizirano provođenje slobodnog vremena djece, razvijanje
općih i specifičnih motoričkih sposobnosti djece sukladno njihovoj dobi i usmjeravanje djece ovisno o njihovim afinitetima i
prema natjecateljskom Taekwondou; WT i ITF sportska borba,
forme - Poomsae . Klub je punopravni član Hrvatskog
Taekwondo saveza. Programe kluba vode nekadašnji natjecatelji a sada treneri s licencom Hrvatskog Taekwondo saveza i
završenim Sportskim učilištem."

Dvorana kluba

Prostor za vježbanje po dobnim skupinama do 20
vježbaća.
Opremljen je za provođenje programa Taekwondo
škole, natjecateljskog i rekreativnog vježbanja. Na
raspolaganju je 85m tatamija, strunjače, vreće, štitovi, fokuseri i ostala trenažna pomagala, odvojena
garderoba i sanitarni dio.
Treninzi se održavaju u klupskoj dvorani unutar
skupina primjereno dobi.
1.SKUPINA( djeca 6, 7, 8 godina) 3 x tjedno
2.SKUPINA(djeca 9, 10, 11 godina) 3 x tjedno
3.SKUPINA(djeca 12, 13, 14 godina) 3 x tjedno
4.SKUPINA (djeca 14+ godina) 3 x tjedno
5.SKUPINA (rekreacija odrasli) 2x tjedno
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Taekwondo klub Kapelščak - programi
TAEKWONDO ŠKOLA
SKUPINA 6, 7, 8 godina Program treninga temelji se
na svestranom razvoju motoričkih sposobnosti. Uz puno
igre i zabave mališane uvodimo u svijet sporta i pomažemo im u socijalizaciji.

SKUPINA 9, 10, 11 godina
- Program treninga namijenjen je djeci u cilju razvoja
motoričkih sposobnosti i
učenja tehnike taekwondoa.
Priprema ih ako postoji afinitet za priključenje natjecateljskoj grupi.

SKUPINA 12, 13, 14 godina - Ovaj
program za djecu je intenzivniji trening taekwondoa. Naprednijim i zahtjevnijim vježbama prilagođenim zakonitostima rasta i razvoja djece unapređuju se funkcionalne i motoričke
sposobnosti. Program je priprema za
ulazak djece u program treninga dobi
15.-18. godina starosti.

TAEKWONDO NATJECATELJI
SKUPINA 9 - 18 godina
Natjecateljski taekwondo namijenjen je djeci i mladima koji
se žele aktivno baviti sportom. Sportaši su podijeljeni u uzrasne skupine (mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori) i sustavno
se uključuju u programe kluba i natjecanja. Natjecanja se održavaju u tri discipline prema nomenklaturi HOO-a i HTSa.
WT- Kukkiwon poomsae,-Forme. Unaprijed određeni niz
pokreta koji se koriste za uvježbavanje tehnika samoobrane i
slobodne borbe. Održavaju se i natjecanja u cilju točnog i
tehnički ispravnog izvođenja određenih formi.
WT - kyorugi - sportska borba, olimpijski Taekwondo, natjecatelji nastoje osvojiti bodove tehnikama udaraca u tijelo i
glavu poštivajući propisana pravila uz korištenje zaštite.
ITF - kyorugi - sportska borba, natjecatelji nastoje osvojiti
bodove tehnikama udaraca u tijelo i glavu poštivajući propisana pravila uz korištenje zaštite.
POPRATNI PROGRAMI
Međuklupska druženja, izleti, edukativne radionice, multidisciplinarna suradnja kluba s vanjskim suradnicima.

Dvorana kluba, Zagrebačka 10, Stubičke Toplice

Raspored dvorane je podložan promjenama. Članove kluba o promjenama obavještava
uprava kluba.
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