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LANDSLAGET POOMSAE
Den svenska rankinglistan ska ses som stomme och automatisk uttagning av 1:a och 2:a till
nästkommande års landslag i respektive ålderskategori. Rankinglistan börjar om för varje
kalenderår där samtliga utövare åter börjar med 0 poäng.
För att komma med i svenska landslaget gäller att utövaren skall vara rankad etta eller tvåa
på den svenska rankingen efter de svenska cuperna och SM (huvudregeln).
Om någon som rankat sig som 1:a eller 2:a av någon anledning byter kategori (t.ex. ålder)
skall denna utövare rankas som nr 3 i den nya kategorin och tillåtas att vara kvar i landslaget.
Efter att denna utövare flyttats upp en kategori ska platsen fyllas med utövaren som innehar
flest rankingpoäng i den förra kategorin efter att utövaren flyttats. Således kan i varje
kategori finnas maximalt fyra utövare enligt det här förfarandet.
Tackar en utövare nej till sin erbjudna i landslaget fylls platsen inte på med andra utövare.
Vidare kan en utövare komma med i landslaget efter en särskild prövning (dispens) som
utförs av styrelsen för STU. STU kan här ge dispens till utövare så att de får vara med i
landslaget. Detta trots att det i förekommande fall redan skulle finnas fyra utövare i den
aktuella kategorin.
Den särskilda prövningen kan exempelvis omfatta följande ärende:
En utövare som varit skadad under lång tid så att deltagande i cuperna och SM inte varit
möjlig i sådan utsträckning att utövaren hade kunnat ranka sig som etta eller två. Utövaren
måste dock innan skadan ha sådana meriter på internationella tävlingar eller i Sverige att det
står klart att utövaren, utan skadan, hade varit klar för ett svenskt landslag.
Par- och lagkonstellationer i olika kategorier kan, förutom genom den aktuella rankingen, tas
ut och bildas av Förbundskaptenen för landslaget tillsammans och i samråd med
Poomsaekommittén och styrelsen för STU. Detsamma gäller för Freestyle-uttagningarna.
Landslaget består av de kategorier som föreligger enligt World Taekwondos regler och
reglementen. Dock med det undantaget att det i Sveriges tillåts finnas en kategori i
landslaget för miniorer (under 12 år) individuellt, i par och i lag.
DELTAGANDE FÖR LANDSLAGET i MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
Förbundskaptenen kommer tillsammans och i samråd med Poomsaekommittén och
Förbundsstyrelsen inför varje verksamhetsår att uppställa fem stycken internationella
tävlingar som håller hög klass och kvalité – däribland A- och G-klass tävlingar. De utövare
som har som målsättning att representera det svenska landslaget vid mästerskap skall delta
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vid minst tre av dessa tävlingar. En utövare som inte deltar vid minst tre av dessa tävlingar
kan ej komma i fråga för mästerskapstävlingar (undantag gäller för uttag till Nordiska
Mästerskapet som kan ske utan att detta kriterium är uppfyllt).
En utövare som tar medalj på någon av dessa fem internationella tävlingar kan komma att
tas ut till det kommande mästerskapet – såvida inte någon annan utövare i samma kategori
från landslaget når ett bättre resultat. Medaljer tagna på de utsedda internationella
tävlingarna räknas i detta avseende bara om de tagits i samma tävlingskategori som
utövaren vill tävla i mästerskapet på.
Kravet på medaljer kan emellertid åsidosättas beroende på tävlingens art samt vilken
kategori man tävlar i. Detta gäller främst för åldersklasserna junior och U30 där
konkurrensen och motståndet antas vara mest påtaglig.
Uttagningen kommer därutöver göras med beaktande av antalet träningstimmar, antalet
tävlingar och resultat från dessa, tidigare erfarenheter från EM eller VM, varje utövares
satsning och potential samt övriga omständigheter.
Tidigare erfarenhet och deltagande på EM/VM kommer att värderas högt och prioriteras
inför en uttagning. Ett framarbetat verktyg kommer att registrera samtliga träningsresultat,
tävlingsresultat, träningstimmar m.m. där varje utövare kan följas. Utifrån detta kommer
sedan Förbundskaptenen tillsammans och i samråd med Poomsaekommittén och STU:s
styrelse att ta ut laget till mästerskap. Sammantaget bör en helhetsbedömning göras i varje
enskilt fall utifrån dessa kriterier.
ÖVRIGA OBLIGATORISKA MOMENT m.m.
Utövarna skall delta i landslagsläger och andra aktiviteter samt träna etc. i den utsträckning
som uppställs av Förbundskapten eller STU:s styrelse. Utövarna i landslaget skall även
underteckna ett avtal med STU om deras åligganden och rättigheter gentemot STU.
Om en utövare eller dennes hemmatränare eller annan i utövarens närhet inte sköter sig på
det viset som kan förväntas av en person som skall representera Sverige i internationella
sammanhang kan utövaren eller tränaren eller båda uteslutas från landslaget.
På alla gemensamma samlingar, tävlingar och läger är det absolut förbjudet att förtära
alkohol för utövare eller coacher enligt gällande policydokument. Om detta inte följs
kommer utövaren eller coachen inte att erbjudas plats i landslaget under 1 år samt uteslutas
från landslaget.
I övrigt skall samtliga landslagsutövare inneha svenskt medborgarskap. Styrelsen kan
emellertid bevilja dispens för enskilda utövare om synnerliga skäl föreligger.

