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Regulativ for opnåelse af gradueringsret i
DTaF
§1 Formål
Stk. 1: Dette regulativ har til formål, at fastlægge DTaF’s regler for opnåelse af gradueringsret i DTaF, og
dermed at fastsætte hvem, der kan opnå ret til at forestå kupgradueringer som certificeret DTaF
gradueringsdommer.
Stk. 2: Baggrunden for dette regulativ er, at sikre, at de af DTaF certificerede gradueringsdommere er klædt
på til opgaven, samt at sikre, at udøverne i DTaF dels kan regne med en høj standard og sikkerhed i
gradueringsbedømmelsen under gradueringen, dels vil få respekteret deres kupgrad ved flytning mellem
klubber, der er medlem af DTaF. Dette regulativ har herudover til formål at sikre, at DTaF’s regler for
opnåelse af gradueringsret overholder de til enhver tid gældende regler udstedt af Kukkiwon (Kukkiwons
Regulations of Taekwondo Promotion Test, jf. Article 5, 1, jf. Article 3, 10 og Articl 3, 13).

§ 2 Krav om medlemskab af DTaF
Stk. 1: For at kunne blive certificeret DTaF gradueringsdommer kræves det, at den person, der måtte ønske
denne certificering er fuldgyldigt medlem af DTaF.
Stk. 2: Såfremt et medlem, der allerede er certificeret DTaF gradueringsdommer undlader at betale DTaF
medlemslicens eller er i restance grundet manglende licens betaling, bortfalder certificeringen som DTaF
gradueringsdommer, og generhverves først, når den manglende licens er indløst.
Stk. 3: Såfremt et medlem, der allerede er certificeret DTaF gradueringsdommer, bortvises eller ekskluderes
fra DTaF, bortfalder certificeringen, og kan først generhverves ved på ny at gennemføre og bestå DTaF’s
egen gradueringsseminar, når bortvisningen eller eksklusionen er ophørt.

§ 3 Alders krav
Stk. 1: For at kunne blive certificeret DTaF gradueringsdommer kræves det, at det medlem, der måtte
ønske denne certificering er fyldt 21 år.

§ 4 Krav om dangrad og kurser
Stk. 1: Det medlem, der har opnået Kukkiwon certificeret 4. dan eller højere, og som har bestået et
Taekwondo Master Training Course, udbudt af World Taekwondo Academy, certificeres af DTaF som
gradueringsdommer ved anmodning herom og ved indbetaling af DTaF certificeringsgebyr. Certificering
efter denne bestemmelse gælder for graduering op til og med 1. kup.
Stk. 2: Det medlem, der har opnået Kukkiwon certificeret 4. dan eller højere eller en national 4. dan
certificering eller højere godkendt af DTaF, men som ikke har bestået det i denne paragrafs første stykke
beskrevne master kursus, kan opnå certificering som DTaF gradueringsdommer, såfremt denne i stedet
består DTaF’s egen gradueringsseminar. Certificering efter denne bestemmelse gælder for graduering op til
og med 1. kup.
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§ 5 Certificeringsgebyr
Stk. 1: Certificeringsgebyret for deltagelse i DTaF’s egen gradueringsseminar fastsættes af
gradueringsudvalget i DTaF.
Stk. 2: Ved fastsættelse af certificeringsgebyret tages der højde for dækning af udgifter til stempel og
kursusafholdelse.

§ 6 Den DTaF certificerede gradueringsdommers forpligtelser
Stk. 1: Den DTaF certificerede gradueringsdommer er til enhver tid forpligtiget til at overholde DTaF’s regler
for graduering.
Stk. 2: Såfremt den DTaF certificerede gradueringsdommer ikke overholder DTaF’s regler for graduering kan
gradueringsudvalget fratage gradueringsdommeren certificeringen, og dermed ophører retten til at
foretage DTaF certificerede gradueringer.
Stk. 3: Såfremt en DTaF certificeret gradueringsdommer har fået frataget sin certificering efter denne
paragrafs andet stykke, kan generhvervelse kun sked ved på ny at gennemføre og bestå DTaF’s egen
gradueringsseminar.
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