
   

     

 

 

 "دو-تکوان متحدالشکل و دستیابی به آرزوی گسترش  ’دو واحد-تکوان  دو کارها در سرتاسر جهان در خصوص یک-ظر همه تکوانبر اساس ن

در شهر پیونگ یانگ پایتخت کشور دمکراتیک  "خوانده میشوند  WTهانی تکواندو که و فدراسیون ج ITFدو که -فدراسیون بین المللی تکوان

 :خلق کره توافقی را بشرخ زیر امضاء نمودند 

 

1- ITF وWT  در خصوص نام کمیته و  8112که تا دسامبر   ‘نمایند   تاسیس دو -تکوان تالف مشترکی بابت ائ  می بایست کمیته

 .های آن تصمیم گیری خواهند نمودشخصیتهای حقوقی و ضرورت

8- ITF  وWT تالف انجام خواهند دادعالیتهای مختلفی در خصوص ترویج ائف. 

8-1 ITF  وWT   و ژاپن ایاالت متحده امریکا   ‘سوییس  ‘روسیه  ’مشترک در چین  خصوص نمایش  تالش مشترک در می بایست 

کمیته مشترک را مجاز به مشورت در  می بایست  WT و ITFمنظور  به این  .المپیک بکار ببندند بازیهای  سی و دومین   و همچنین

 .بنمایند ‘برقراری یک مرکز تمرین مشترک برای واحد سازی تیم نمایش  خصوص

8-8-  ITF  وWT تورنمنت های بین المللی مشترک که قوانین هر دو فدراسیون در آنها ش خود برای برگزاری در یک روند آزمایشی تال

 .انجام دهند ’رعایت شود

8-3- ITF و WT  در روند پیش  ‘برای طرف مقابل  هر دو فدراسیون داوری و دیگر احکام  "اطمینان حاصل کنند که احکام  می بایست

دو کاران هر دو طرف بتوانند در مسابقات مورد یکدیگر و همچنین مسابقات قاره ای و -تا اینکه تکوان.شناسایی و قابل قبول باشدرو قابل 

 .شرکت نمایند ‘جهانی 

8-4- ITF  وWT ندیماتوسط کره شمالی و جنوبی همکاری ن دو در یوسکو-می بایست بطور فعاالنه جهت ثبت تکوان. 

3- ITF و WT  می بایست بیشتر از یکبار در ماه در محل مورد توافق طرفین جلساتی  ’در روند مطروحه بمنظور پایداری آماده سازی

که بر ضد  از انجام هر عملی  می بایست  و  "برقرار کنند  ‘ دارند  نیاز به تصمیم گیری  جهت مشورت در خصوص موضوعاتی که

 .شندبر حذر با "یکدیگر باشد 

دو می -منظور موفقیت و گسترش تکوانگر موارد عملی که به می بایست به منظور تاسیس واحد مشترک و دی WTو  ITFروسای 

 .مالقاتهای مداومی داشته باشند ‘انجامد 
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