
World Taekwondo var den 17.08.2021 vært for et ”Joint Paralympic Workshop” for 

ca. 60 sekundanter, internationale dommere og tekniske officials.  

Para Taekwondo får sin historiske debut ved de Paralympiske Lege i Tokyo, og ”Joint Workshop” 

var en mulighed for at gennemgå vigtige regler og procedurer for Para Taekwondo konkurrencen. I 

alt 30 dommere (15 mandlige og 15 kvinder) fra 30 lande vil deltage i Tokyo.  

Ligesom i Rio 2016 og de olympiske lege i Tokyo 2020 sender World Taekwondo lige mange 

mandlige og kvindelige dommere for at fremme ligestilling mellem kønnene i de olympiske og 

paralympiske lege.  

Workshoppen begyndte med indledende bemærkninger fra World Taekwondo præsident 

Chungwon Choue, som sagde: 

”I dag vil jeg lykønske de 73 atleter fra 37 lande, der har kvalificeret sig, heriblandt vores første 

paralympiske atlet fra Rwanda nogensinde. Desværre kan vi ikke få følgeskab af Afghanistan i dag 

og ved de Paralympiske Lege. Vi beder om sikkerheden for vores atleter og officials. 

“World Taekwondo er anerkendt som en af den mest fair international føderation i verden på p.g.a. 

vores innovative teknologi til at levere fair konkurrencer. Vi har også nogle af de bedste tekniske 

officials, der har bestået skrappe prøver og uddannelse, og som blev valgt som paralympisk 

dommer. Det er en kæmpe ære for dig, din familie og også for dit land. 

Din mission som dommer er enkel - tag den bedste objektive dom og gør dit bedste for at fjerne 

menneskelige fejl. Du skal studere mange casestudier, således at du kan og forberede dig mentalt, 

fysisk og følelsesmæssigt. Til sekundanterne, held og lykke, når du forbereder dine atleter med de 

bedst mulige forberedelser til legene. ” 

 

 

 



Tokyo 2020 Paralympic Games Technical Delegate Chakir Chelbat fulgte præsidenten med at give 

nogle indledende bemærkninger, før der blev givet et overblik over COVID-19-procedurerne ved 

legene. Andre vigtige emner, der blev behandlet, var roller, ansvar og etik og konkurrenceregler af 

Chakir Chelbat. 

WT Technical Delegate Usman Dildar, næstformand i Para Taekwondoudvalget fremlagde Para 

procedurer; og David Jeong, formand for det medicinske udvalg talte om medicinske procedurer.  

Anden halvdel af Workshoppen var en diskussion og spørgsmål og svar. 

 

 



 

 

WT Senior Sport Director Mr. Jay Lee 

 

 



 

 

 

 

 


