
 

 

Udtagelseskriterier til Junior VM. Sofia, Bulgarien 

2020 
TEU har tidligere udstukket retningslinjer for at udtagelseskriterierne skal sikre at, 
udøverne skal udtages på samme grundlag, herunder deltagelse i de samme stævner.  
https://www.taekwondo.dk/staevner/udtagelseskriterier/udtagelseskriterier-kamp/ 
 
I særlige tilfælde kan der søges om dispensation til udtagelseskriterierne. Ved særlige 
tilfælde tænkes der f.eks. i forhold til studie, udenlandsophold, skader m.m. Proceduren er 
at man ansøger om dispensation hos TEU på forhånd. TEU vil herefter tage stilling til om 
der kan gives dispensation i det enkelte tilfælde. Når der fremsendes en ansøgning om 
dispensation, skal udøverens individuelle trænings- og udviklingsplan vedlægges. Det er 
således en samlet vurdering af den enkelte udøver og dennes trænings/stævneplan der 
indgår i vurderingen af om en dispensation kan gives i det enkelte tilfælde. 
 

Junior VM 2020 -Sofia, Bulgarien, d. 14 - 18. Oktober 2020 

Udtagelse: Vi bestræber os på at udtage holdet august 2020, senest i forbindelse med 
WCTT 2020. 

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.  

 
• Opfylde de krav til træningsmængde, der fremgår af forbundets elitepolitik 
dvs. træne min. 20 timer om ugen.  
Se forbundets elitepolitik: 
https://www.taekwondo.dk/files/Dokumenter/Statisk/Udtagelseskriterier/2019/
Politikker/Elitepolitik_DTaF.pdf 
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Der er 2 måder at kvalificere sig på: Kvote 1 og Kvote 2  
 

Kvote 1: 

1. 8 vundne kampe ved udtagelsesstævner, hvor af de 4 skal være vundet ved G stævner 

2. I tilfælde af lighed, den der har vundet flest kampe. 

3. Stadigvæk lighed: Landsholdstræner foretager udtagelsen. 

Såfremt to udøvere har indfriet minimumskravet er det gældende, at man fra 
udtagelsestidspunktet frem til deadline for tilmelding har mulighed for at rykke op og ned i 
vægtklasse, såfremt ingen andre danskere har kvalificeret sig i vægtklassen. 

Følgende stævner indgår som pointgivende: 

President Cup 

Helsingborg 

Dutch open 

German Open 

Rødovre Cup 

WCTT d. 29. august 

 

• Der tages forbehold for ændringer i stævneplanen. 

 
Kvote 2: 

Landsholdstræneren udtager suverænt. 

Udtagelsen sker efter følgende principper: 

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

• UC kravet for udøveren er opfyldt. 

• Udtaget til landsholdet 

• Deltagelse til 2 af de udvalgte G-tureringer 

Gældende for Junior og antal vundne kampe. 

Såfremt der skiftes vægtklasse frem mod mesterskabet, kan evt. vundne kampe tages 
med op i ny klasse. Dog skal der kunne påvise 3 vundne kampe i den nye klasse, for evt. 
udtagelse. 

Disse udtagelseskriterier erstatter alle tidligere kriterier på juniorsiden. 


