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SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN
TÄVLINGSREGLEMENTE KAMP
Artikel 1 – Definition
Tävlingsreglementet (TR) är en samling regler och krav som ställs på arrangör, funktionär och
tävlande. TR är skapad för att erbjuda en hög och jämn standard på svenska tävlingar och för att
de tävlande garanteras opartiskhet, korrekthet och tävlar under optimal säkerhet. TR är en
komplettering och tillägg till gällande Tävlingsregler.
Ansvarigt organ för insamlande och insändande av rapporter till kansliet skall vara den
tekniske direktören. Representant för tävlingskommitté och ansvarig tävlingsdomare skall
övervaka att tävlingsreglerna och detta reglemente följs och gemensamt insamla arrangörens
underlag för rapporter för överlämning till den tekniske direktören.
På sanktionerade avancerade och internationella tävlingar (se undantag i kommande stycket),
skall förbundets tävlingsregler följas, vilka hela tiden skall uppdateras i enlighet med WTF:s
tävlingsregler. Vid hård spark mot huvudet eller kropp bedömer tävlingsläkaren om den
”träffade” tillåts fortsätta tävla.
På sanktionerade nybörjartävlingar för old boys/girls, seniorer, juniorer och kadetter (inkl.
avancerad kadett) är endast semi-kontakt mot huvudet tillåtet och hård träff på huvudet ska
bestraffas med varning: Gam-Jeom (+1 poäng till motståndaren). Tävlingsläkaren avgör om
den träffade tillåts fortsätta tävla. I dessa tävlingar är ”knock-out” inte ett vinstgivande moment
– utan i detta fallet skall den som utfört ”knock-outen” omedelbart diskvalificeras.
Tävling får inte genomföras om Läkare saknas eller avviker.
Artikel 2 – Tillämpning
Tävlingsreglementet tillsammans med uppdaterade tävlingsregler skall följas vid alla av STU
sanktionerade tävlingar. Uppkommer tolkningstvist mellan WTF:s gällande tävlingsregler och
Tävlingsreglementet har det senare företräde.
Artikel 3 – Tävlingssäsong
Svenska Taekwondounionens tävlingssäsong pågår från 1:a januari till den 31:a december om
annat ej angivits (kalenderår).
Artikel 4 – Rankingtävlingar
Rankingtävlingar som arrangeras under en tävlingssäsong är tre (3) Svenska Cuper samt Svenska
Mästerskapet. Datum för dessa tävlingar meddelas av STU. Tävlingarna skall i möjligaste mån
förläggas till de olika regionerna så att varje region har en tävling vardera. Fyra veckor skall
eftersträvas mellan två på varandra följande rankingtävlingar. Tävlingarna arrangeras efter
förutbestämd turordning. Som en följd härav ska en ort eller region inte arrangera en Svensk Cup
och SM eller två Svenska Cuper under samma tävlingssäsong. Undantag föreligger om en region
saknar arrangör eller av STU annat meddelas. STU förbehåller sig rätten att vara arrangör för
samtliga av dessa tävlingar.
SM och Svenska Cuper är endast öppna för avancerade tävlingsdeltagare.
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Artikel 5 – Rankingpoäng
Svensk Cup
1:a plats = Guld, 7 p.
2:a plats = Silver, 3 p.
3:e plats = Brons, 1 p.
4:e plats = Brons, 1 p.
Invägning, men sedan utan motstånd = 2 p.
SM
1:a plats = Guld, 10 p.
2:a plats = Silver, 5 p.
3:e plats = Brons, 2 p.
4:e plats = Brons, 2 p.
Invägning, men sedan utan motstånd = 2 p.
Artikel 6 – Rankinglista
Rankinglista över svenska resultat upprättas och uppdateras av Landslagskoordinatorn och/eller
av STU:s styrelse särskilt utsedd person efter varje genomförd tävling enl. Artikel 4. Den som
efter avslutad säsong inhämtat flest poäng i respektive viktklass för senior, junior och kadett är
rankad etta. Rankingresultaten över den gångna säsongen publiceras på förbundets hemsida. Har
spelare samma rankingpoäng räknas bästa resultatet från SM först och sedan bästa resultatet i
den senaste tävlingen.
Inför varje ny säsong ska rankinglistan nollställas.
Artikel 7 – Landslag
Den svenska rankinglistan ska ses som stomme och automatisk uttagning av 1:a och 2.a till
nästkommande års landslag i respektive viktklass. Rankinglistan börjar om för varje kalenderår
där samtliga spelare åter börjar med 0 poäng.
Om någon som rankat sig som 1:a eller 2:a av någon anledning byter klass (ålder eller vikt) skall
denna spelare rankas som nr 3 i den nya klassen och tillåtas att vara kvar i landslaget (se undantag
nedan).
De spelare som också önskar att representera Sverige vid olika mästerskap måste delta på minst
tre av fem g-klass tävlingar som utses av styrelsen för STU inför varje år/eller det antal tävlingar
som STU utser inför ett Mästerskap (kan vara färre om Mästerskapet infaller tidigt på
kalenderåret). STU förbehåller sig rätten att utse en eller flera ytterligare g-klass tävlingar om ett
Mästerskap infaller sent på året.
Följande gäller sedermera för uttagning till Mästerskap (NM undantaget):
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a) Om det skiljer fyra eller mindre antal poäng mellan nr 1 och nr 2 från den svenska rankingen
skall den som tar flest poäng (medaljer) på förbundets utsedda g-klass tävlingar erbjudas
Mästerskapsplatsen,
b) Om det skiljer fler än fyra poäng måste den som är rankad som nr 2 ta minst en finalplats mer
än den som är rankad som nr 1 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas
Mästerskapsplatsen,
c) Den som av någon anledning blivit rankad som nr 3 i en klass måste ta minst ett guld mer än
de som är rankade nr 1-2 på förbundets utsedda g-klass tävlingar för att erbjudas
Mästerskapsplatsen,
d) Om ingen spelare tar någon medalj på de av förbundet utsedda g-klass tävlingarna kommer
den som är rankad som nr 1 (förutsatt att denna uppfyller övriga villkor för att kunna
representera ett svenskt landslag) att erbjudas Mästerskapsplatsen – dock på egen bekostnad.
Undantag från ovan kan lämnas om särskild överenskommelse träffas med Sveriges Olympiska
kommitté eller om Förbundet beviljar dispens och låter någon spelare vara med i
landslagstruppen som nr 3 i en klass.
Undantag kan också lämnas till kadetter och juniorer som inför ett Mästerskap vill byta viktklass.
Ett byte förutsätter att den nya klassen är fri från utövare samt att den spelare som vill byta
uppfyllt övriga villkor som ställs för deltagande i Mästerskap. Om två spelare önskar byta till
samma viktklass så har den som kommer från närmast föregående viktklass företräde (och vidare
har spelaren företräde som kommer från närmast undre viktklass). En tvåa etc. kan inte byta
viktklass för att på så vis bli rankad som nr 1.
En spelare som tävlat som minior på cuperna, men som blivit kadett under Mästerskapsåret kan
komma med till Mästerskapet om spelaren uppfyller g-klass kravet ovan. Spelaren skall då
inledningsvis rankas som nr 3 och måste således ta ett guld mer än övriga för att erhålla
mästerskapsplatsen. För att erhålla Mästerskapsplats krävs således minst ett guld på utsatta gklass tävlingar.
Till U21-landslag gäller följande: Först tittas på senior-ettan i viktklassen. Efter detta på juniorettan i samma viktklass eller den viktklass som kommer just bakom rätt viktklass i seniorklass
(t.ex. för -53 tittas i juniorklassen på -52).
Till Mästerskap i Olympiska viktklasser gäller ettan i ”rätt” seniorviktklass, varvid det blir upp
till den enskilde spelaren att tillse att denna tävlar i berörd viktklass. I tungviktsklasser gäller i
första hand de bästa internationella resultaten och i andra hand åker ettan i den tyngsta
viktklassen på Mästerskapet. Om vi tillåts skicka två spelare gäller följande; Först ”ettan” i rätt
seniorviktklass”, sedan tittar vi på ”ettan” i viktklassen under. Efter det tittar vi på ”ettan” i rätt
juniorviktklass. Efter detta tittar vi på ”tvåorna” i samma ordning”.
De spelare som är uttagna till landslaget måste delta på samtliga landslagsläger och andra
obligatoriska sammanhang som beslutas av förbundet (STU) såvida inte dispens givits av
förbundet p.g.a. giltigt skäl.
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För att behålla sin plats i landslaget krävs även att man inte uppvisar beteende som motverkar
STU eller är negativt mot gruppen (t.ex. missad invägning m.m.) eller på något sätt skadar
idrottens anseende i enlighets med RF:s stadgar. Detsamma gäller för hemmatränare som tagits
ut att följa med på Mästerskap.
Landslaget skall alltid sträva efter att åka med fulla landslag till alla mästerskap. Utrustning så
som overaller, sponsringspaket och övrig utrustning som landslaget och STU anser nödvändigt
skall ges till spelare som kvalificerat sig till Mästerskap enligt punkterna a-c ovan.
Landslagets ledning samt förbundet skall ansvara för att höja kompetensen på de spelare som
finns i landslagstruppen genom aktivt deltagande på internationella samt svenska tävlingar, läger
och utbildningar.
På alla gemensamma samlingar, tävlingar och läger är det absolut förbjudet att förtära alkohol
för spelare eller coacher enligt gällande policydokument. Om detta inte följs kommer spelaren
eller coachen inte att erbjudas plats i landslaget under 1 år.
STU ska sträva efter att ge ekonomisk stöttning till spelare på Mästerskap. Störst stöttning
kommer att ges till seniorlandslaget, sedan U21, junior och kadett i fallande skala. Vidare
kommer den största enskilda stöttningen att ges i samma ordning till de spelare som förväntas ha
störst chans till en framskriden placering (hör kommer stor hänsyn att tas till internationella
resultat på g-klass tävlingar samt världsranking etc).
Samtliga spelare eller i förekommande fall vårdnadshavare måste också underteckna
spelaröverenskommelse med STU.
De ändringar som införts gäller med omedelbar verkan.
Artikel 8 – Coacher
Svenska tävlingar
Föreningarna beslutar om vilka coacher som ska coacha föreningens deltagare. Coacher ska vara
införstådda i gällande tävlingsregler samt detta tävlingsreglemente och därför ska coachen ifråga
ha deltagit på av STU tillhandahållna coachutbildningar eller internationella coachseminarium. I
utbildningen ska även ingå första hjälpen L-ABC. För tillträde till matta ska coacher ha acceptabel
klädsel i form av antingen sportoverall eller kostym.
Internationella tävlingar
Vid internationella tävlingar där tävlande representerar sin egen förening äger förening rätt att själv
utse coach/coacher. I förekommande fall då förening har sponsoravtal gäller dessa såvida de inte
inkräktar på de riktlinjer, avtal och licenser som Svenska Taekwondounionen omfattas av.
Mästerskapstävlingar
En hemmatränare kan inte bli uttagen som coach om tränaren inte har internationell erfarenhet av
att coachat på G-klass tävlingar tidigare. För att en hemmatränare ska få coacha på VM krävs att
denne tidigare coachat på EM. För att få coacha på EM krävs att hemmatränaren deltagit som
”sidocoach” på åtminstone ett tidigare EM. STU förbehåller sig rätten att utse nationscoacher till
varje mästerskap, varvid t.ex. också en förbundskapten kan komma att anlitas. Coachen måste
också acceptera och underteckna en överenskommelse med STU.
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Artikel 9 – Sanktionsansökan
Definition: Sanktion är ett avtal mellan arrangör och Svenska Taekwondounionen där arrangör
förbinder sig att följa det regelverk som styr tävlingar inom ramen för förbundets verksamhet.
Alla nationella och internationella Taekwondotävlingar i Sverige skall sanktioneras av
Svenska Taekwondounionen. Sanktion för varje tävling söks fyra månader innan
tävlingen ska genomföras.
Alla tävlingar (både nationella och internationella) som sanktioneras av STU får ha max 70
tävlande per matta och dag.
1 matta - 70 deltagare, 2 mattor - 140 deltagare, 3 mattor – 210 deltagare o.s.v.
Inga andra tävlingar får arrangeras på samma dag som SM eller Svenska Cuper eller
nästkommande dag. Undantag från detta gäller om STU beviljar att en nybörjartävling skall hållas
dagen därpå.
Sanktion söks på avsedd blankett som finns att hämta på STU:s hemsida. Denna blankett skall
fyllas i och undertecknas av föreningens ordförande samt därefter lämnas in till STU:s styrelse för
beslut. Sanktion för tävlingar inför nästkommande år ska ansökas senast den 31 december. För
nybörjartävlingar ska detta emellertid göras senast 90 dagar innan tävlingens start.
Görs en sanktionsansökan inte korrekt och riktigt, riskeras ett avslag eller återkallande av sanktion.
STU får även begära att sanktionsansökan ska kompletteras. Sanktionsansökan av arrangerande
förening skickas till Svenska Taekwondounionens styrelse för beslut. Alla sanktioner skall även
innehålla en kostnadskalkyl för tävlingen innehållande bl.a. kostnad för domare, uppehälle,
transportavgifter osv.
Vid sanktionsansökan ska en avgift erläggas för att STU ska behandla ansökan. Kostnaden för en
sådan sanktionsansökan är 2000 kr.
Artikel 10 – Checklista inför sanktionsansökan
1.
Sök en lämplig hall
2.
Kontrollera att hallen är ledig och välj två datum
3.
Försäkra er om att ni har tillgång till legitimerad läkare under dessa datum (gardera med
en läkare i reserv). Saknas läkare får tävlingen inte genomföras!
4.
Sök sanktionen - ange de två datum då ni kan genomföra tävlingen
5.
Sök sanktionen i god tid
6.
Försäkra er om att ni kommer att ha tillgång till följande funktionärer:
• Domare (ta kontakt med STU:s domaransvarig)
• Speaker
• En legitimerad läkare
• Systemansvarig (T.ex. Taekoplan etc.)
• PSS-ansvarig (Elektroniska västar Daedo, KP&P etc.)
• Tillräckligt med övriga funktionärer som bistår med diverse
nödvändiga uppgifter.

7

Artikel 11 – Sanktionsbesked
Beslut om sanktion skall snarast meddelas arrangör av STU:s styrelse och publiceras i kalendern
på förbundets hemsida.
Avslås sanktion får tävling inte genomföras. Bifallen sanktion medför att arrangör och
förbundet upprättat ett avtal varigenom arrangör förbundit sig att följa detta reglemente,
arrangörsreglementet samt gällande tävlingsregler.
Artikel 12 – Tävlings- och sanktionsklass
Tävlingarna är uppdelade i 2 kategorier, A och B (se nedan). Arrangörens kompetens är avgörande
vid beviljande av sanktionskategori. Ny eller oerfaren arrangör kan endast erhålla sanktion för
kategori B. Samtliga arrangörer kan få hjälp med arrangemanget från tävlingskommittén med
kompetens. Svenska cuper samt SM arrangeras av STU tillsammans med tävlingskommittén under
den tekniska direktörens ansvar.
Tävling - sanktionskategori:

Sanktioneras av:

A:

Avancerade Tävlingar 4 Gup – 4 Dan
Internationell Tävling
Svenska Mästerskapet
Svenska Cupen
Regionmästerskap

STU
STU
STU
STU
STU

B:

Nybörjartävlingar 9-5 Gup

STU

Artikel 13 – Inbjudan
Inbjudan för Svenska cuper och SM får endast utgå till STU:s medlemsföreningar. Inbjudan skall
alltid publiceras på STU:s hemsida efter godkännande av den tekniska direktören.
Följande ska framgå av inbjudan för samtliga tävlingar:
Tävlingens namn
Arrangör
–
Datum
Plats
Tävlingstider
Invägning
Anmälan
Sista anmälningsdag
Startavgift
TKD-pass/GAL
Regler
Kategorier
Matchtider
Skydd
Domare
Viktklasser
Poäng
Lottning

(rubrik)
(föreningen som erhållit sanktion för tävling)
(måste anges)
(adress till tävlingslokal)
(start, slut)
(datum, tider, plats)
(anmälan skall göras via TPSS)
(måste anges)
(skall alltid anges)
(skall uppvisas vid invägningen)
(WTF – STU:s regler gäller)
(minior, kadett, junior, senior, old boys/girls)
(om olika kategorier tävlar)
(vem tillhandahåller skyddsutrustning)
(kontaktuppgifter för huvuddomare)
(för respektive kategori)
(om rankingpoäng ska utdelas anges det)
(datum, tid och plats)
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Övernattning
(arrangörens rekommendation)
Frågor gällande anmälan (telefon, e-postadress)
Vägbeskrivning
(invägning, till tävlingslokal eller övrigt)
Karta
(eventuellt)
Artikel 14 – Tävlande
För att delta på av Svenska Taekwondounionen sanktionerade tävlingar skall en tävlande
uppfylla följande krav:
a)
b)
c)
d)

Tillhöra en förening ansluten till Svenska Taekwondounionen
Kunna uppvisa giltig legitimation på invägning och tävlingsdag
Inneha giltigt Taekwondopass-och/eller GAL
Inneha giltigt Svenskt Gup-/Dan–certifikat

e)

Uppfylla gällande ålderskrav för kategorier:
Senior: 16 år och äldre
(Fyller 16 år under tävlingsåret).
Junior: 14-17 år
(Fyller 14 år under tävlingsåret).
Kadett: 12-14 år
(Fyller 12 år under tävlingsåret).
Minior: 7-11 år
(Fyller 7 år under tävlingsåret.)
Förtydligande: under tävlingsåret innebär, under kalenderåret (1 jan. – 31
dec.) då tävling genomförs. Åldersgränser är lika för herrar och damer.

e)

Inneha rätt bältesgrad.
Avancerade: från 4 Gup –
Nybörjare: 9 Gup - 5 up

f)

Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM, DM och JDM
samt Svensk Cup - tillkommer förutom svensk medborgare även i Sverige bosatt
person, som är medlem i en till STU ansluten förening samt som innehar en giltig
legitimation. Bosatt är den som har en sammanhängande vistelseperiod i Sverige
om minst 6 månader.
Om det visar sig att tävlande ej uppfyller ovanstående krav kan detta
resultera i automatisk diskvalificering samt disciplinanmälan mot både
tävlande och ansvarig förening som har angett felaktig information.
För representation i landslaget krävs att tävlande innehar svenskt medborgarskap.
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g)

Viktklasser i kilogram (kg):
Herrar
Damer
Senior
Junior
Senior
Junior
-54
-45
-46
-42
-58
-48
-49
-44
-63
-51
-53
-46
-68
-55
-57
-49
-74
-59
-62
-52
-80
-63
-67
-55
-87
-68
-73
-59
+87
-73
+73
-63
-78
-68
+78
+68
Kadetter
Herrar
Damer
-33
-37
-41
-45
-49
-53
-57
-61
-65
+65

-29
-33
-37
-41
-44
-47
-51
-55
-59
+59

Miniorer
Pojkar
-26
-28
-30
-32
-34
-38
-42
-46
-50
-54
-57
+57

Olympiska Viktklasser
Herr
Dam
-58
-49
-68
-57
-80
-67
+80
+67
Ungdoms-OS
Herr
Dam
-48
-44
-55
-49
-63
-55
-73
-63
+73
+63
Flickor
-26
-28
-30
-32
-34
-38
-42
-46
-50
-54
-57
+57

OBS! Miniorer har samma viktklasser för pojkar och flickor.
h)

Deltagare får endast tävla inom de fastställda viktgränser som han/hon faller inom
vid invägning.

i)

Old Boys/Girls tävlar enligt olympiska viktklasser.

j)

Klädsel
Hel, ren och vit Taekwondodräkt (eller annan dräkt som godkänts av WTF) och
ett bälte motsvarande innehavarens grad. Svart krage får endast bäras av Dan –
svartbältesinnehavare. Klubbmärke får fästas på överdelens vänstra sida och
klubbtryck på ryggen. Diskret reklam får bäras på dräkten. Damer äger rätt att
bära T-shirt av vit eller svart färg under dräkten. Detsamma gäller
slöja/huvudbonad för damer.
Vid internationell 2representation får endast bäras av WTF godkänd dräkt. WTF:s
logo (max 20 cm ) skall finnas på dräkten där de svarta kragbanden möts på
bröstkorgen. Den2 får även valfritt bäras på vänstra bröstets överdel. Tillverkarens
logo (max 20 cm ) vid höger bröst eller höger skuldra samt vid höger eller vänster
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knä på dräktens nedre del (byxan).
Svenska Flaggan (7 x 5 cm) skall finnas på vänster skuldra. Landskod (max
b30 x h12 cm) enl. den olympiska förkortningen (SWE i typsnitt Fet Verdana)
skall finnas på dräktens överdel med placering mitt på baksidans lägsta del.
k)

Skyddsutrustning
Huvudskydd (blå eller röd hjälm), skyddsväst, underarmsskydd, suspensoar,
skenbensskydd, handskar samt vitt eller transparent tandskydd.
Underarmsskydd, suspensoar, skenbensskydd skall bäras under dräkten.
Nybörjare, Kadetter och Miniorer skall bära fotskydd (gäller ej då elektroniska
strumpor används).
Bröstskydd för damer är frivillig.
Alla skydd ska vara godkända av STU. Tejpning och andra förband ska
godkännas av läkaren på plats.

Artikel 15 – Deltagares skyldighet
Lagledare, coacher samt tävlande är skyldiga att känna till gällande tävlingsregler
och tävlingsreglemente.
Tävlande är förpliktade att själva eller genom sina coacher införskaffa relevant
information om sina matchtider, vara redo och på plats i god tid före matchstart för att
undvika försening eller diskvalifikation. Uppförande på mattan som ej är förenligt med
Svenska Taekwondounionens etik och moral kan medföra diskvalifikation och
disciplinära påföljder.
Artikel 16 – Taekwondopass och Global Athlete License (GAL)
För deltagande på av Svenska Taekwondounionen sanktionerade tävlingar krävs
att samtliga deltagare äger, förutom giltig legitimation, Taekwondopass-och/eller
GAL.
Artikel 17 – Anmälan
Anmälan till tävling skall göras på TPSS - eller annat av STU förordnat system klubbvis. Sista anmälningsdag bestäms av arrangör dock senast 7 dagar före
tävlingsdagen.
Betalning till arrangör sker klubbvis, dvs. att ingen personlig betalning tillåts.
Arrangör äger rätt att neka deltagande om anmälan eller startavgift inkommit för sent och
är fri från ansvar om anmälande förening undviker att beakta det ovannämnda.
Anmälan är bindande och återbetalas ej om deltagare uteblir från start.
Endast medlem i förening som fullgjort sina förpliktelser mot STU, enligt gällande
stadgar, äger rätt att delta i av STU sanktionerad tävling.
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Artikel 18 – Invägning
Domarkommittén utser ansvariga domare som skall genomföra invägning till samtliga tävlingar
(invägningsdomare). Det ska finnas två invägningsdomare per station, minst en station för damer
och minst en station för herrar. Antalet invägningsstationer är beroende av antalet tävlande.
För samtliga tävlingar skall invägning ske dagen före tävlingsdagen, mellan kl. 17:00 – 20:00.
För tvådagarstävlingar (gäller inte svenska cuper och SM) som är sammanhängande och ej består
av två olika tävlingar med olika namn får dock invägningen för samtliga deltagare ske dagen före
den aktuella tävlingens första tävlingsdag. Med samtliga deltagare avses även tävlande som ska
tävla på tävlingens andra dag. Trots detta måste arrangören erbjuda ett invägningstillfälle om tre
timmar mellan tidsspannet kl. 14:00 – 20:00 även dagen före den andra tävlingsdagen. Hur
arrangören väljer att göra avseende invägningarna måste tydligt framgå av inbjudan.
För nybörjartävlingar endast, tillåts – i samråd med domarkommittén – invägning på
tävlingsdagens morgon mellan kl. 07:00 – 08:00.
Tid och plats för invägning bestäms av arrangör och ska publiceras i tävlingsinbjudan. Invägning
ska ske på samma ort som tävlingen äger rum.
Invägningstiden kan bara förlängas om deltagarna inte hinner vägas in på grund av olika
oförutsebara händelser. Ifrågavarande klubbledare måste snarast möjligt kontakta
huvuddomaren för tävlingen och informera om förseningen. En förlängd invägningstid måste
emellertid godkännas av domarkommittén eller av domarkommittén utsedd ansvarig.
Invägningsdomare skall närvara under hela invägningen. Lämnar denne invägningen skall
invägningen inte återupptas innan invägningsdomaren återvänt.
Vid invägning skall invägningsdomaren alltid kontrollera Taekwondopass eller GAL samt
giltig legitimation.
Vid sjukdom eller förhinder skall en ny huvuddomare utses omgående av domarkommittén som
genomför invägning samt tävling på ett reglementsenligt sätt enligt dessa bestämmelser.
Efter invägning signerar invägningsdomarna invägningslistan för att intyga att invägning
genomförts korrekt efter gällande regler.
Tävlingsdeltagare äger endast rätt att väga in vid ett tillfälle, dock maximalt genom två försök inom
ramen för utsatt invägningstid, för anmäld viktklass. Deltagare som inte klarar anmäld vikt vid
maximalt två försök under utsatt invägningstid, stryks och får ej deltaga i tävlingen.
Vikten ska graderas i minst 1 decimal. Exempel, – 54 kg. Tävlande kan väga upp till 54.00 kg
inkluderat 54,09 kg. Om den tävlande väger 54,10 kg eller över skall den tävlande betraktas som
för tung och diskvalificeras.
Är endast två deltagare anmälda i samma viktklass och den ene inte väger in eller inte klarar
angiven vikt skall den som vägt in erhålla medalj men ingen rankingpoäng. Detsamma gäller
12

om fler deltagare faller ifrån i en viktklass av samma orsaker.
Herrar och damer skall väga in åtskilda. Invägning skall utföras av respektive kön.
Invägning ska genomföras i underkläder för herrar och damer. Invägning utan kläder må ske på
begäran av den som ska väga in.
Två vågar per station, en provvåg och en officiell våg, skall tillhandahållas av arrangören och
vara av samma fabrikat.
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Artikel 19 – Lottning/Seedning
Manuell lottning
Lottning skall genomföras av huvuddomare efter genomförd invägning.
Lottning skall hållas öppen för alla som har intresse härför. Tidpunkt och plats för lottning skall
klart framgå i inbjudan.
Huvuddomaren skall närvara under hela lottningsförfarandet.
Tävlande från samma klubb skall fördelas på olika sidor så långt som möjligt från varandra i
matchstegen. OBS att det inte görs undantag från gällande ranking i detta avseende, vilket innebär
att rankingen kan innebära att två från samma klubb får mötas i ett tidigt skede.
Till Svenska Cuper samt SM skall de fyra högst rankade enligt gällande rankinglista fördelas på
platserna 1 – 4 oavsett klubbtillhörighet. Då två eller fler tävlande har samma rankingpoäng ska
den som erhållit medaljer av högre valör rankas före. Exempelvis är ett guld mer värt än två silver
och ett brons (båda redovisas som 7 poäng i rankingen.) Rankinglistor erhålls via STU eller hämtas
ur gällande publikation (STU:s hemsida).
Då det endast finns två deltagare anmälda till en viktklass skall denna genomföras. Om endast en
tävlande, på tävlingsdagen, infinner sig till viktklassen äger denne rätt att bli flyttad till närmast
högre viktklass. Då endast en tävlande är anmäld - efter anmälningstidens slut - till en viktklass är
arrangören skyldig att informera denne genast och informera att enda möjlighet till start är att flytta
upp en viktklass då viktklasser med endast en startande automatiskt stryks.
Lottning/matchstegar kan ändras efter publikation om huvuddomare så finner nödvändigt.
Matchstegar skall senast tävlingsdagen sättas upp, i god tid på lättillgänglig plats, före
tävlingsstart och därefter finnas tillgänglig under hela tävlingsdagen.
Ett uppehåll mellan individuella matcher på minst 20 minuter bör eftersträvas, av hänsyn till
tävlingsdeltagare.
Elektronisk lottning
Undantag från ovanstående gäller endast då elektronisk lottning sker direkt efter invägning. I
sådant fall delges tävlande matchstege direkt efter lottning av arrangör eller senast på
tävlingsdagens morgon.
Artikel 20 – Matchtider
Seniorer och Juniorer
Tävlar i 3 ronder om vardera 2 minuter med 1 minuts vila mellan ronderna. Då många tävlande
finns kan rondtiderna förkortas till 3 ronder om vardera 1.5 minuter eller 2 ronder om vardera 2
minuter för att tävlingen skall kunna avslutas inom rimlig tid (samt att rondvilan i sådant fall kan
kortas till 30 sek).
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Kadetter och Miniorer
Tävlar i 2 ronder om vardera 2 minuter med 1 minuts vila mellan ronderna. Då många tävlande
finns kan rondtiderna förkortas till 2 ronder om vardera 1.5 minuter för att tävlingen skall kunna
avslutas inom rimlig tid (samt att rondvilan kan kortas till 30 sek).
Old Boys/Girls
Tävlar i 2 ronder om vardera 2 minuter med 1 minuts vila mellan ronderna (samt att rondvilan kan
kortas till 30 sek om rondtiden kortas).
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Artikel 21 – Protester
1. Protest mot domslut
När elektroniska västar ej används
Protest mot domslut skall göras skriftligt på avsedd blankett och kan endast inlämnas
av coach eller föreningsrepresentant. Protest skall göras inom 15 minuter efter avslutad
match lämnas till huvuddomaren tillsammans med en protestavgift på 500 kr som är ej
återbetalbar (och skall vara betald inom samma tid). Huvuddomaren skall behandla
inlämnad protest snarast för att undvika ev. felaktigheter i fortsättningen i gällande
viktklass.
När elektroniska västar används gäller följande:
Inför varje match tilldelas coacherna var sitt kort (quota) varmed protest kan
företas enligt gällande WTF-regler.
2. Protest i övrigt
Anser någon att tävlingsreglementet inte följs korrekt skall detta omedelbart påtalas inom 15
min efter match skriftligen till huvuddomaren av coach. Till en kostnad av 500 kr. Inlämnad
protest skall handläggas skyndsamt.
Artikel 22 – Övergång
Tävlande får byta föreningstillhörighet i enlighet med STU:s stadgar.
Artikel 23 – Arrangörs skyldighet
Arrangör är skyldig att med alla till buds stående medel försäkra sig om att tävlingen förbereds,
genomförs och uppföljs på bästa möjliga sätt enligt detta reglemente för att bistå utvecklingen
av Svensk Taekwondo.
Det åligger arrangör att se till att:
Följa STU:s tävlingsreglemente, arrangörsreglemente och gällande tävlingsregler
Söka sanktion i god tid för tävling
Utse bästa möjliga lokal samt utse en bra tidpunkt för tävlingen
Anpassa tävlingen till att ej överstiga 10 timmar effektiv tid per dag
Söka sponsorer (OBS! Förbundets sponsoravtal har företräde!)
Kontrollera därför alltid med förbundet vilka områden som är kontrakterade
I god tid utlysa tävling
Om möjligt annonsera i dagspress
I god tid försäkra sig om att tillräckligt antal funktionärer finns till hands
Försäkra sig om att legitimerad läkare infinner sig till tävlingen (obligatoriskt!)
Försäkra sig om att vågar är på plats vid invägning
Inbjuda dagspress samt avdela någon som tar hand om den
Införskaffa priser i god tid
Hålla förfriskning, samt lunch tillgängligt för domare under tävlingen samt, vid
utdragen tävling, ställa extra måltid till domarnas förfogande
Hålla publik informerad

-

Sända in resultatlistor till tävlingskommittén
Ersätta ev. arvoden, övernattning och resor

Artikel 24 – Startavgift
För Svenska Cuper och SM får arrangör (STU) ta ut maximalt 500 kr per deltagare i startavgift.
För övriga tävlingar får arrangör själv bestämma startavgift.
Artikel 25 – Tävlingskommitté/Domarkommitté
Representant från tävlingskommitté och domarkommitté på resp. tävling har efter avslutad
tävling att sammanställa obligatorisk rapport. Uppgifterna ska införas i nedanstående mall som
utgör delrapport för den årliga sammanställningen till Kampsportsdelegationen.
Sammanställningen finns att tillgå även på STU:s hemsida. Huvuddomaren i varje tävling är
ytterst ansvarig för att rapporten skickas till den tekniska direktören.
Artikel 26 – Sponsorer
Förbundet Generellt
Vid ev. tvist skall STU:s avtal, oavsett då detta tecknats, ha företräde.
Taekwondounionen
I de fall då förbundet har avtal tecknat med Taekwondospecifik sponsor eller
annan sponsor har dessa företräden vid av Taekwondounionen anordnade
eller sanktionerade aktiviteter - ”inom ramen för de områden/aktiviteter” som
reglerats i avtalen.
Regioner
Då regioner tecknar avtal med Taekwondospecifik sponsor eller annan sponsor
gällande regionala aktiviteter ska avtalet vid utformningen anpassas så att
ingen konflikt uppstår mellan förbundets existerande avtal och regionens avtal.
Föreningar
Då förening tecknar avtal med Taekwondospecifik sponsor eller annan
sponsor gällande föreningens aktiviteter med sponsor ska avtalet vid
utformningen anpassas så att ingen konflikt uppstår mellan förbundets eller
regionens existerande avtal och föreningens avtal.
Upplysning: ”inom ramen för de områden/aktiviteter” skall uppfattas som av förbundet
sanktionerade aktiviteter såsom läger, tävlingar etc.
Aktiviteter har olika ”nivåer” då de anordnas och rangordnas enl. följande:
1. Förbundet
2. Region
3. Förening
Exempel: Om en förening anordnar aktivitet som inte kräver sanktion får förening fritt
exponera sina egna sponsorer.
Om en förening anordnar aktivitet som sanktionerats av förbund eller region skall förening
vid exponering av sponsorer följa – i första hand Förbundets avtal – i andra hand Regionens
avtal och i tredje hand sina egna avtal vid exponering av sponsorer.

För undvikande av konflikt är det förbundets skyldighet att upplysa medlemsföreningarna
och regionerna hur och inom vilka ramar förbundets verksamhet är reglerat i de existerande
sponsoravtal som förbundet tecknat. Regionerna och Föreningarna skall förvissa sig om att
aktiviteter på deras nivå inte strider mot de ramar som reglerats i förbundets sponsoravtal.
Uppkommer trots allt konflikt skall den lösas internt inom förbundet.
Generellt: Klädkod och uttalanden
Alla – valda personer i styrelse, kommittéer, coacher, domare och landslag på förbundsnivå
– är officiella företrädare för Svensk Taekwondo och skall i officiella sammanhang, vid bl.a.
i förväg planerade intervjuer, TV-inslag, tidningsartiklar o.s.v. representera Svensk
Taekwondo och förbundets sponsorer. Undantag från detta är oplanerat medieinslag eller om
fokus i inte ligger på uppdrag på förbundsnivå (fokus kan ligga på föreningen och dess egna
aktiviteter).
Artikel 27 – Domare
Domarkommittén tillsätter erforderligt antal domare.
Antal domare som behövs per tävlingsmatta är minst följande: 3 kantdomare, 1
matchdomare, 1 jurydomare, 1 IVR-domare samt 1 avbytare, dvs. totalt 7 domare.
Huvuddomare skall direkt efter tävling tillsammans med tävlingskommittén insamla
rapportsedlar.
Bestämmelser för domare finnes i domarreglementet som utges och uppdateras av
domarkommittén.
Artikel 28 – Knockout/medvetslöshet
Med knockout avses en hård spark mot huvud eller annan vital kroppsdel som medför
medvetslöshet under kortare eller längre tid.
Vid olycka eller skada skall tävlingsläkare omedelbart tillkallas.
Har den utslagna tilldelats seger i en match p.g.a. motståndaren utdelat en teknik mot
huvudet och diskvalificerats (sanktionskategori B: nybörjartävlingar med old boys/girls,
seniorer, juniorer, kadetter (inkl. avancerade kadetter), miniorer (inkl. avancerade
miniorer)) gäller att:
Tävlingsläkaren beslutar om fortsatt tävlande eller avstängning från 1 till 3 månader.
Har medvetslöshet uppstått p.g.a. huvudträff - oavsett sanktionskategori - måste
tävlingsläkaren signera startförbud i Individuell Rapportsedel och beslagta Taekwondopassoch/eller GAL. Gäller det nybörjartävling enl. sanktionskategori B, kan detta medföra att båda
parterna stoppas – en diskvalificeras och den andra stoppas av läkare.
Avstängning kan av tävlingens läkare bestämmas gälla från 1 månad till 3 månader.
Den skadade får inte träna under nästföljande 2 veckor och inte tävla under
avstängningsperioden.
Huvuddomaren på tävlingen ansvarar för att startförbud signeras av tävlingens läkare i
Individuell Rapportsedel och i Taekwondopass om sådan används samt konfiskerar

Taekwondopass och/eller GAL som därefter skickas till STU:s kansli tillsammans med en
läkarrapport där gällande avstängningstid framgår. Taekwondopass och/eller GAL återlämnas
till avstängd då avstängningstiden löpt ut förutsatt att han/hon friskförklarats av läkare och
läkarintyget inskickats till STU:s kansli.
För avstängd gäller:
Innan den tävlande får återuppta sin tävlingsverksamhet skall han/hon efter
avstängningstidens utgång genomgå en undersökning av legitimerad läkare som i
läkarintyget friskförklarar den avstängde som därefter skickar in läkarintyget till kansliet.
Därefter kan startförbudet hävas i Taekwondopasset genom datering av ny start – vilket
inskrivs av STU:s kansli.
Om personen ifråga inte friskskrivs av undersökande läkare skall startförbudet förlängas enl.
den undersökande läkarens rekommendation och kan inte hävas förrän efter förlängningstidens
utgång.
En avstängd är m.a.o. avstängd tills ett läkarintyg friskförklarar honom/henne oavsett
förfluten tid.
Observera att den av tävlingsläkaren beslutade avstängningstiden skall ovillkorligen följas
och respekteras och kan under inga omständigheter förkortas av annan läkare.
-

Startförbud signerat av läkare medför avstängning från allt tävlingsdeltagande.
Har man utsatts för 3 x 3 månaders avstängning beläggs vederbörande med permanent
startförbud i alla tävlingar sanktionerade av Svenska Taekwondounionen och
Taekwondopass och/eller GAL ska makuleras.
Tävlande som utsätts för 2 x 3-månaders avstängning inom en 12 månades period skall
beläggas med permanent startförbud och Taekwondopass och/eller GAL ska makuleras.

Övriga kampförbund inom RF skall informeras härom.
Artikel 29 – Tillsyn
STU eller av STU utsett organ skall bevaka att detta tävlingsreglemente följs av berörda
parter.
Artikel 30 – Dispens
Inga avvikelser eller dispenser får förekomma och detta reglemente ska följas. Det åligger
alla involverade parter att se till att inga avsteg sker från detta reglemente under tävlingar
sanktionerade av Svenska Taekwondounionen.
Artikel 31 – Tolkning
I fråga om tolkning av dessa bestämmelser äger STU:s styrelse i samråd med teknisk
direktörs tolkning företräde. Detsamma gäller vid frågor som ej föreskrivits i dessa
bestämmelser.
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