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§ 1 KLUBBERNES PLIGT
Stk. 1 Alle klubber skal, inden de sender folk i kamp, sørge for, at kæmperne har kendskab til regler og
markeringer, og hvorledes man i øvrigt opfører sig ved et stævne. Det skal endvidere påpeges, at nogle af
de vedtagne regler ikke er internationale, og derfor kun er gyldige ved individuelle kampe indenfor landets
grænser.
Stk. 2 Klubberne skal påse, at kæmperne er i en forsvarlig tilstand (konditions- og kampmæssigt) før et
stævne, af hensyn til kæmpernes sikkerhed.
Stk.4 Alle udøvere der kæmper Avanceret Kadet, junior og senior samt veteran skal have gyldig My Fight
book med gyldig Helbredsattest
Stk. 3
a) Sekundanten skal være min. 15 år.
b) Sekundanten skal medbringe: Spand, håndklæde, væske.
c) Sekundanten kan stilles til ansvar for sin opførsel under hele stævnet.
d) Sekundantens påklædning skal være følgende: træningsdragt og sportssko og være uden
hovedbeklædning. Overtrædes dette, får sekundanten 1 min. til at bringe det i orden, ellers
diskvalificeres kæmperen. Dog er det tilladt for en sekundant at bære religiøs hovedbeklædning.

§ 2 FOR ALLE KAMPE GÆLDER
Stk. 1 Alle regler, som modtages fra DIF, WTF og ETU kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning uanset
tidligere regler.
Stk. 2 Ved alle stævner, som ikke er omfattet af stk. 3, skal DTaF's regler for taekwondopas, læge,
karantæne, kampleder samt alder, graduering og vægtklasser følges. Stævnet skal anmeldes til Dansk
Taekwondo Forbunds stævneadministrator senest samtidig med udsendelsen af indbydelsen.
Stk. 3 Ved alle stævner, som har karakter af klubmesterskaber eller venskabskampe med under 5
deltagende klubber, skal DTaF's regler for karantæne og kampleder følges.
Stk. 4 I tilfælde af usportslig optræden samt overskridelse af almindelige regler, kan
stævne administrator idømme op til 2 måneders karantæne, dog minimum til og med
næste kampstævne, som den karantænedømte er tilmeldingsberettiget til. Ved særlig grov usportslig
opførsel eller ved gentagelse kan der idømmes op til 6 måneders karantæne.
Stk. 5 Ved overtrædelse af stk. 2 eller 3 kan Stævneadministrator give kæmpere og arrangører
advarsel/karantæne eller sende sagen til HB.
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§ 3 GENERELLE KRAV TIL KÆMPERNE
Stk. 1 Danske kæmpere skal have løst licens hos DTaF. De skal ved hvert stævne kunne fremvise licens og
taekwondopas. Endvidere kan det forlanges, at kæmperen skal kunne fremvise et pas, der kan bekræfte
dennes nationalitet. Ved manglende licens eller/og taekwondopas opkræves en bøde efter den gældende
sats.
Stk. 2 Tilmeldinger til officielle stævner kan kun foretages af DTaF og/eller klubber, efter gældende regler.
Stk. 3
a) Kæmpere, som er højt graduerede indenfor andre arter af kampsport (4. kup/kyu), kan
deltage efter aftale med stævneadministrator (dog jævnfør stk. 4a-b)
b) Kæmperen skal kunne dokumentere sin grad ved vejning (Taekwondo pas).
Stk. 4 Kæmperne skal i forbindelse med kampe bære hvid eller gennemsigtig tandbeskytter, hjelm,
kampvest, handsker, underarmsbeskytter, skinnebensbeskytter og skridtbeskytter. Hjelm og handsker skal
enten være hvide eller den samme farve som kampvesten.
Alle som stiller op som ”Børn” eller ”Cadet” skal bære vristbeskytter uanset typen af stævne, mens
alle junior og senior kæmpere, der stiller op som begynder kan vælge at bruge vristbeskytter
a) Piger og damer kan bære et brystpanser, der dog ikke må være af et hårdere materiale end
kampvesten. Dog skal brystpanseret godkendes af den officielle repræsentant ved stævnets start.
b) Skridtbeskytter skal bæres inden under dobog.

c) Kæmperne skal beholde kampvest og skridtbeskytter på, indtil vinderen er udråbt.
d) Det er ikke tilladt at bære andet på hovedet end hjelm. – Kæmpere som af religiøse årsager
bærer hovedbeklædning kan bære denne religiøse hovedbeklædning under kamphjelmen.
e) Kadetklasser indføres permanent i DTaF
Stk. 5 Kæmperen skal på kampdagen være fyldt 8 år,
Stk. 6 Man skal have været medlem af en klub i mindst 2 måneder, før man kan stille op for den
pågældende klub. Man kan kun løse licens for en klub, og licensen er afgørende for hvilken klub man kan
stille op for. Hvis man skriftlig kan dokumentere at oprindelses-klubben ikke har indvendinger mod
klubskiftet, dog fra det øjeblik hvor der foreligger gyldig licens.
Stk. 7 a) Medalje eller belønning skal ikke tildeles den vinder, der forsømmer præmieuddelingen. Dette
træder dog ikke i kraft, hvis det skyldes, at en vinder af en eller anden gyldig grund er forhindret i at møde
op, afgørelsen træffes af stævneleder.
b) Medalje eller belønning skal ikke tildeles den vinder, der ikke møder frem til medaljeoverrækkelse iført
reglementeret dobog eller klubtræningsdragt.
Stk. 8 Krav til deltagere ved officielle DTaF stævner. Stævneadministrator kan løbende ajourføre disse
regler. Ændringer skal meddeles senest 3 mdr. før ikrafttrædelse.
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Stk. 9 Ved DM, skal man være:
a) dansk statsborger eller
b) bosiddende i Danmark i mindst 2 år og ikke have repræsenteret andre nationer i de sidste 2 år for
at deltage i de klasser, som er officielle danske mesterskabsklasser under Danmarks IdrætsForbund.
Stk. 10 Deltagerens alder den 31. december, der er gældende.

4 VALG AF ARRANGØRER
Stk. 1 Stævner fordeles af DTaF hovedbestyrelse efter ansøgning.
Stk. 2 DM afholdes 3. weekend i november.

§ 5 KRAV TIL ARRANGØRER
Stk. 1
a) Ved Danmarksmesterskaberne skal DTaF's officielle medalje bruges. Af medaljen
skal det klart fremgå, fra hvilken begivenhed og år medaljen stammer.
b) Ved andre arrangementer skal arrangørerne selv kunne bestemme, hvordan medaljen
skal se ud.
Stk. 2 Alle dokumenterne sendes til opbevaring hos den Stævneadministrator senest 3 dage efter stævnets
afslutning. Efter stævnet udfyldes resultatlisten med medaljevinderne i hver vægtklasse.
Stk. 3 Arrangement af læge m.m. jf. § 10.
Stk. 4 Arrangørerne skal orientere lokalredaktøren om resultater straks efter et stævnes afholdelse.

6 OFFICIELLE REPRÆSENTANTER
Stk. 1 Ved ethvert officielt stævne under DTaF skal der medvirke mindst en repræsentant fra DTaF under
stævnets opbygning og afvikling. Vedkommende er ansvarlig for at love og regler overholdes.
Stk. 2 Ved alle tvivlstilfælde, hvor der ikke er nævnt noget i regler og betingelser, vil denne repræsentant
have det afgørende ord.
Stk. 3 Ved hvert mesterskab udpeges der en ansvarlig leder for dommerne. Lederen kan evt. være den
officielle repræsentant.
Stk. 4 Ved ethvert stævne under DTaF, skal dommeransvarlig så vidt muligt stille med et komplet
dommerteam pr. påbegyndt 7,5 t. effektiv kamptid.
Stk. 5 Før stævnet bestilles det forventede antal dommerteams hos dommeransvarlig.
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Stk. 6 Efter modtagelse af tilmeldinger afgør den officielle repræsentant, hvor mange teams der skal bruges
Stk. 7 Lejegebyr betales til DTaF efter den gældende takst pr. dommer.
Stk. 8 For de officielle repræsentanter fra dommer og stævnesudvalg, skal klubberne afholde udgifter til
bespisning fra deres ankomst, til stævnet er afsluttet med aftensmad på stævnedagen. (dog bør man
spørge ved stævnets start, hvor mange der ønsker aftensmad.) Desuden skal stævnegruppens vejledning til
dommerforhold under stævner i Danmark følges, denne vejledning sendes af Stævneadministrator til
arrangør klub.

§ 7 KRAV TIL INDBYDELSEN
Stk. 1 Indbydelsen laves ud fra DTaF’s til hver tid gældende skabelon:
Stk. 2 Endelig orientering skal indeholde:
•
•
•
•

Endelig tidsplan.
Deltagerliste over alle grupper/vægtklasser.
Den endelige orientering skal udsendes før stævnet af Stævneadministrator via
DTaF hjemmeside og e-mail til holdlederne.

§ 8 REGLER FOR TILMELDING
Stk. 1 Tilmelding til stævner skal altid ske jf. dato i invitationen. Tilmeldinger skal ske på den i invitationen
angivne tilmeldingsportal, indeholdende oplysninger om klubnavn, navn på deltagere, deres gruppe,
vægtklasse.
Stk. 2 Tilmeldingen kan kun foretages af klubben, og den er bindende.
Stk. 3 I tilfælde, hvor tilmelding ikke er nået frem til tiden, er det klubbens opgave at påvise
rigtigheden af afsendelsen.
Stk. 4 Betaling for tilmeldingen sker ved overførsel til bankkonto.
Stk. 5 Ansøgninger om dispensation fra de gældende deltagerkrav / kampreglement sendes til
Stævneadministrator.
Stk. 6 Eftertilmelding til stævne skal ske via Stævneadministrator, evt. gebyr er efter de gældende regler.
Stk. 7 Stævneadministrator kan nægte en klub deltagelse, såfremt arrangørklub ikke ved stævnestart har
modtaget deltagergebyr og overnatningsgebyr. Der skal dog fra Stævneadministrator være fremsendt en
rykker via e-mail til klubbens ansvarlige for tilmelding 2 uger før stævne.
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§ 9 NØDVENDIGE REKVISITTER VED STÆVNER
Stk. 1 Nødvendige rekvisitter:
a) Vægt (ikke fjederpåvirket).
b) Stopure (2 til hver bane).
c) Tidtagere (en til hver bane).
d) Gong-gong (en til hver bane med forskellig lyd).
e) DTaF's kampplanche, jurysedler, dommersedler.
f) Mindst en båre.
g) Fløjter (en til hver bane med forskellig lyd) i tilfælde, hvor gong-gongen ikke høres.
h) Scoreboards (en til hver bane).
Stk. 2 Ved hvert enkelt stævne må kun anvendes godkendte kampveste. Ved begynderstævner tillades
beskyttelse ud over vristen.
Stk. 3 Underarms- og skinnebensbeskyttere skal være af et bøjeligt materiale og bløde over hele fladen. De
må kun dække området mellem albuen og håndledet, samt mellem knæet og anklen.
Stk. 4 Ved et DTaF-arrangement stiller DTaF med DTaF's kampsystemsformularer uden veder-lag. Ødelagte,
beskadigede eller bortkomne ting erstattes eller repareres af arrangøren.
Stk. 5 Alt beskyttelsesudstyr skal være godkendt af DTaF.

§ 10 LÆGE OG SAMARITER
Stk. 1 Ved alle officielle stævner, afholdt af DTaF, skal der være en læge pr. påbegyndt 4 baner. Endvidere
skal der være en samarit for hver bane
Såfremt der benyttes flere haller skal der være en læge pr. hal

Stk. 2 Det er arrangørens pligt at orientere læge/samaritter om de pågældende regler, herunder My
Fight Book
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§ 11 KRAV TIL KAMPAREALET
Stk. 1 Skal være af træ eller lignende godkendt materiale. Dog gælder, at hvis underlaget ikke er fjedrende
(beton, fliser eller lignende), skal der bruges en måtte bestående af etha-foam, et fast skummateriale, der
måler ca. 10 mm i tykkelsen og er 10x10 m. Disse måtter skal godkendes af DTaF.
Stk. 2 Overfladen skal være jævn og fast.
Stk. 3 Kamparealet skal være 8x8m.
Stk. 4 I nødstilfælde kan det tillades at etablere kamparealet på en platform, max. højde fra gulvoverfladen
er 20 cm. Platformen skal under alle omstændigheder være fast og stabil.
Stk. 5 Kampfladen skal måle mindst 10x10 meter.
Stk. 6 Al opmærkning skal ske med 7,5 cm bred opmærkningstape. Opmærkningen skal være tydelig og
skille sig kraftigt ud fra evt. anden opmærkning på gulvet.
Stk. 7 Stole til hjørne dommere og sekundanter skal være af så let et materiale, som muligt. De må ikke
have skarpe kanter, der kan være til fare for kæmperne.
Stk. 8 I tvivlstilfælde kan stævneleder/stævneadministrator spørges til råds. Alle øvrige mål findes på
efterfølgende tegning over kamparealet.

§ 12 FORKLARING TIL KAMPSYSTEMET
Stk. 1 Stævner afvikles enten som K.O. system eller round robin (puljestævne).
Stk. 4 Hver vægtklasse afvikles den dag, den påbegyndes.
Stk. 5 Ved alle officielle arrangementer skal der findes opslag, hvoraf det fremgår, hvorledes de løbende
resultater er. Disse opslag skal være i form af DTaF's kampsystem og være tilgængelige for både kæmpere
og tilskuere.
Stk. 6 Ved afvikling af officielle stævner i Danmark kan der kun tildeles medaljer til de klasser, hvor der er to
eller flere kæmpere, og hvor disse har kæmpet sig til deres medalje.

13 VEJNING
Stk. 1 Tidsplan udsendes af STA(Stævneadministrator) sammen med indbydelsen.
a).Decentral indvejning kan forekomme.
b) Central indvejning sker altid ved DM og kan forekomme ved andre stævner.
Stk. 2 Ved DM og andre stævner bruges decentral indvejning.
Stk. 3 Ved Danske stævner gælder for børn, junior og cadet at vægt registreres med det samme og at
seniorer har ret til 15 minutter og kun 15 minutter til at prøve at opnå sin vægt, ved internationale stævner
følges WTF regler.
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Stk. 4 Ved vejning skal kæmpernes vægt være inden for det interval, der gælder for pågældende
vægtklasse.
Stk. 5 Den officielle repræsentant skal påse at vejningen foregår efter reglerne.
Stk. 6 Vejning skal foregå i underbukser, shorts eller uden tøj. Dog kan piger og damer bære t-shirt.
Indvejning til mon stævner foregår indvejning i Dobog på stævnedagen der gives 400g i rabat på vægt.
Stk. 7
a) Kæmpere under 18 år skal ikke forhåndstilmeldes i en bestemt vægtklasse, men skal i stedet
påskrive ca. vægten på tilmeldingsdatoen.
b) Kæmperne vejes herefter aftenen før – eller på stævnedagen, og indplaceres herefter af
stævnelederen i homogene vægtklasser – det tilstræbes at alle tilmeldte kæmpere kommer i kamp.
c) Er der ved DM-stævnet en kæmper, der vil står alene i en vægtklasse tillades, at kæmperen bliver
rykket op i den næste vægtklasse. DTaF stævneadministrator fastsætter tidsfrist for kæmpers evt.
ønske om oprykning til næste vægtklasse.
Stævneadministrator kan vælge, at foretage ekstra indvejning to dage før stævnedagen, ved danske
stævner.

§ 14 KAMPTID
Stk. 1 Alle internationale- og DM stævner kæmpes 3 runder á 2 minutter med 30 sekunders pause mellem
hver runde. STA(Stævneadministrator) kan ændre kamptid ved særlige forhold
Stk. 2 Stævneadministrator fastsætter kamptid på øvrige stævner.
Stk. 3 Ved 3 runder har kæmperne har ret til 20 minutters pause mellem hver kamp. Ved to runder har
kæmperne ret til 10 minutters pause, Stævneadministratoren kan dog ved puljestævner fastsætte at det er
2 kampes pause.

§ 16 ANNONCERING
Stk. 1 Annoncering sker ved start af den foregående kamp på samme bane.
Stk. 2 Møder kæmperen ikke iført reglementeret udstyr senest 2 minutter efter forrige kamps afslutning,
skal kæmperen diskvalificeres.

§ 17 KARANTÆNE
Stk. 1 I tilfælde af K.O., er det lægens afgørelse om der skal idømmes karantæne.
Stk. 2 Karantænen er af minimum 4 ugers varighed.
Stk. 3 Hvis kæmperen bliver knock-outet igen inden for 3 måneder efter første karantænes udløb, idømmes
han minimum 3 måneders karantæne.
Stk. 4 Hvis kæmperen igen knock-outes inden for 6 måneder efter anden karantænes udløb, idømmes han
minimum 12 måneders karantæne.
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Stk. 5 Hvis kæmperen knock-outes igen inden for 12 måneder efter tredje karantænes udløb, idømmes han
minimum 4 års karantæne.
Stk. 6 Hvis en kæmper får 5 K.O. indenfor 4 år, idømmes han ligeledes minimum 4 års karantæne.
Stk. 7 Ved karantæne efter stk. 5 og 6 kan denne kun ophæves efter en speciel lægeundersøgelse, når
karantænen er udløbet.
Stk. 8 Karantænerne gælder deltagelse i alle sportsgrene med hel eller delvis kontakt i hovedet (f.eks.
boksning, karate) ligesom personer der er idømt karantæner i andre kontaktsporten også er udelukket fra
deltagelse i Taekwondo stævner i karantæneperioden.
Stk. 9 Overtrædelse af karantænereglerne vil medføre indberetning til Ordensudvalget med krav om
eksklusion fra forbundet.
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