
Udtagelseskriterier til kadet EM 2019 

2. oktober – 4. oktober  2019 Latvia 

Forord:  

Da WTE har fastlagt sted og tidspunkt for kadet EM i 2019, følger hermed de opdaterede Krav.    

Udtagelseskriterier til kadet EM i 2019:  

Det politiske udvalg har udstukket en retningslinje, at udtagelseskriterierne skal sikre, udøverne udtages på 

samme grundlag dvs. deltagelse i samme stævner.  

Undtagelser fx i forhold til skoler, udenlandsophold skal der søges om i det politiske udvalg på forhånd. 

Udvalget skal godkende undtagelsen. Når der ansøges, skal det fremgå af udøverens individuelle trænings- 

og udviklingsplan. Disse materialer skal indgå i ansøgningen.  

Kadet EM 2019: 2. oktober – 4. oktober  2019 Latvia 

Udtagelse: 28. august 2019 

For overhovedet at komme i betragtning til udtagelse, skal de generelle kriterier være opfyldt dvs.: 

• Man skal være tilknyttet et udviklingscenter minimum 3 måneder før udtagelsesdato (dokumenteres ved 

kvittering for betalt UC - medlemskab), og følge de træninger der udbydes, samt den udviklings- og 

træningsplan der laves i fællesskab med hjemklub. 

Der er 2 måder at kvalificere sig på: Kvote 1 og Kvote 2 

• Kvalifikationen sker ved at klare de officielle krav udstukket af TEU (Kvote 1)  

• TEU laver en opsamlings runde hvor de tomme pladser kan flydes op, med kæmpere som opfylder 

betingelserne i Kvote 2.  

 

TEU har valgt at følgende kvalifikations stævner skal være gældende for kadet EM i 2019.   

 Følgende stævner vil indgå som udtagelsesstævner  (kun kadet kampe tæller med) 

  

• DM 2018 (Danmark) (17. November)  

• Dutch Open (Holland) (9. og 10. marts 2019)  

• German Open (Tyskland) (30. og 31. marts 2019)  

• Rødovre Open (Juni 2019)   

• Wonderful Copenhagen Taekwondo Tournament (August 2019) 

 

 

 

 



Udtagelsen sker efter følgende principper: KVOTE 1  

• 6 vundne kampe, hvor DM guld & WCTT GULD, hver tæller for en kamp. (Da WCTT er tilføjet, er 

kravet fastholdt om 6 kampe)  

• Man får sine vundne kamp med, hvis man rykker en vægtklasse op (man kan ikke rykke ned)  

• Man skal have vundet kampe i den ansøgte vægtklasse 

• Der tages forbehold for ændringer i stævneplanen.  

I tilfælde af at to i samme vægtklasse står lige.  

1. Højeste karat til et af de pointgivende G stævner (i den ansøgte vægtklasse)  

2. Flest vundne G kampe til ét af de pointgivende G stævner (i den ansøgte vægtklasse)  

3. Flest vundne kampe i alt, til de pointgivende stævner (i den ansøgte vægtklasse)  

4. Stadigvæk lighed: TEU afgør udtagelsen.  

Såfremt to udøvere har indfriet minimumskravet gælder, at man fra udtagelsestidspunktet frem til deadline 

for tilmelding har mulighed for at rykke op i vægtklasse, såfremt ingen andre danskere har kvalificeret sig i 

vægtklassen. Vælger en kadet at rykke op i vægtklasse, hvor en anden allerede har klaret minimumskravet 

om antal vundne kampe, skal oprykkeren have vundet min. 1 kamp i den nye vægtklasse, for at de vundne 

kampe kan tælle med. 

 

Kvote 2:  

Følgende stævner/ betingelser indgår i kvote 2: (Kun kadet kampe tæller med)  

Udtagelsen sker efter følgende principper: KVOTE 2  

Opsamlingsrunden kan fylde de ledige pladser op, hvis følgende betingelser er opfyldt   

• 5 vundne kampe, hvor DM guld og WCTT guld tæller for en kamp. 

• Deltagelse i DM 2018  

Disse udtagelseskriterier erstatter alle tidligere kriterier på kadetsiden. 

 

BEMÆRK: 

TEU har vedtaget følgende tiltag.  

TEU’s beslutning om at tilgodese nr.2 i vægtklassen, således nr. 1 opnår kvalifikation til VM og nr. 2 til EM, 

først vil have sin anvendelse fra 2020, hvor særlige kvalifikationskrav vil udarbejdes. 

 


