2021 World Taekwondo Poomsae Open Challenge I
Udtagelsesprocedure
Danmark har mulighed for at deltage ved 2021 World Taekwnodo Poomsae Open Challenge I; der i
denne omgang dækker over konkurrence i Poomsae og FreeStyle for JUNIORER (2004-2006).
Grundet de gældende COVID-restriktioner, har den nye Landsholdstræner ikke et opdateret og
fyldestgørende grundlag for at udtage de danske Juniordeltagere til WT Online Challenge, med
online Poomsae og FreeStyle konkurrencer der løber resten af 2021.
Deltagere: Alle danske Juniorer med GAL-licens og Kukkiwon Dan-certifikat (minimum 1. poom/dan).
De deltagere der bliver udtaget, får betalt deres opstillingsgebyr af Dansk Taekwondo Forbund. De
deltagere der bliver udtaget, vil endvidere få mulighed for videocoaching med Landsholdets
trænerteam, med feedback til runderne under hele Onlinemesterskabet.
For at skabe et sportsligt fair grundlag for udtagelsen, vil udtagelsen ske på følgende måde:
1) Der nedsættes et udtagelsesudvalg bestående af:
2 Trænere fra Tekniklandsholdet, 5 dommere og 1 Technical Director
Udtagelsesudvalget bedømmer alle indkomne kandidaters (jf. gældende deltagerkrav)
videoer ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv baseret på den enkelte udøvers tekniske
niveau, set i forhold til Accuracy og Presentation (Pointscore).
2) Alle Juniorer der ønsker at deltage skal indsende følgende:
Poomsae: optage 3 Poomsae’er: 4 (Sah Jang), 10 (Keumgang), 11 (Taebaek)
Upload de 3 videoer til (egen) YouTube-kanal og fremsende LINKS til: kytudang@gmail.com
FreeStyle: optage 4 videosekvenser af: Spinning Kicks, Multiple Ap Chagi, Twio Yeop Chagi,
Kampsekvens (hver sekvens skal optages 2 gange i træk uden at stoppe optagelserne)
Upload de 4 videoer til (egen) YouTube-kanal og fremsende LINKS til: kytudang@gmail.com
DEADLINE for at uploade og fremsende LINK er: søndag den 14. marts klokken 20:00
3) Endelig udtagelse og deltagelse sker efter følgende plan:
14. marts: Deadline for upload og fremsende LINK til kytudang@gmail.com
20. marts: Deadline for udtagelsesudvalgets bedømmelse af udøvere
21. marts: Officiel udtagelse af udøvere: annonceres på www.taekwondo.dk
den enkelte udøver for derudover direkte besked af Landsholdsledelsen
24. marts: Deadline for tilmelding
27. marts: Head of Team Meeting + Lodtrækning af runder + Annoncering af runder
28. marts-1. april: optagelse og upload af Preliminary
10.-14. april: optagelse og upload af Semifinale
22.-25. april: optagelse og upload af Finale
Spørgsmål vedrørende 2021 World Taekwondo Poomsae Open Challenge bedes I rette henvendelse
til Technical Director Kytu Dang: kytudang@gmail.com, der også er kontaktperson i forbindelse med
optagelser og upload af videoer til både udtagelsesprocessen og under selve onlinemesterskabet.
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