SVENSKA TAEKWONDOUNIONEN

Uttagningskriterier till landslaget i Poomsae
1. Kvalificering till uttagningsprocess
•

•

•
•
•

Spelare som efter avslutad elitserie (Svenska cuper och SM) rankas 1:a, 2:a eller 3:a erbjuds plats i
efterföljande uttagningsprocess till landslaget, om denne deltagit på minst två tävlingar (2 Svenska
cuper eller 1 Svenska cup och 1 SM) i elitserien. Antalet platser regleras av tabell 1a/1b.
Vidare kan en spelare komma med i landslaget efter en särskild prövning (dispens) som utförs av
landslagsledningen. Ledningen kan här ge dispens till spelare så att de får vara med i landslaget. Den
särskilda prövningen kan exempelvis omfatta en meriterad spelare som varit skadad under lång tid så
att deltagande i cuperna och SM inte varit möjlig.
Rankade spelare som efter avslutad elitserie byter åldersklass flyttas upp med bibehållen ranking.
Förbundskapten har mandat att vid behov justera antalet platser baserat på spelarmaterial, dock
aldrig till det lägre.
Par- och lagkonstellationer i olika kategorier kan, förutom genom den aktuella rankingen, tas ut och
bildas av Förbundskaptenen. Detsamma gäller för freestyle-uttagningarna.

1a - Antal platser recognized Poomsae
Individuell
Par
Lag

Minior
2 dam, 2 herr
2 par
2 lag dam, 2 lag
herr

Kadett
3 dam, 3 herr
3 par
2 lag dam, 2 lag
herr

Junior
3 dam, 3 herr
3 par
2 lag dam, 2 lag
herr

Senior U30
3 dam, 3 herr
3 par (U30)
2 lag dam, 2 lag
herr

Senior U40-O65
2 dam, 2 herr (per klass)
2 par (O30)
1 lag dam, 1 lag herr

1b - Antal platser i freestyle
Individuell
Par
Mixed team

U17
3 dam, 3 herr
2 par
-

O17
3 dam, 3 herr
2 par
-

+12
2 team

Rankingpoäng för Elitserien

Svenska Cupen: Guld 7p, Silver 5p, Brons 2p (2 st)
Svenska Mästerskapen: Guld 10p, Silver 7p, Brons 4p (2 st)

2. Uttagningsprocess till landslaget
2.1 Svar på intresseanmälan
-

-

Intresseanmälan för uttagning skickas ut digitalt inom tre dagar efter avslutad elitserie.
Svar skall vara landslagsledningen tillhanda senast tre dagar efter utskicksdatum.
Ej inkommet svar behandlas som att spelaren avsäger sig sin plats.
Om spelaren tackar nej till sin plats fylls den inte på med andra spelare.

2.2 Nationellt uttagningsläger

Under en helg i januari månad ska samtliga rankade spelare närvara vid obligatoriskt uttagningsläger.
I samband med uttagningen genomförs intervju, fys-, spark-, flexibilitet- samt freestyletester.
Spelare som ej deltar vid uttagningslägret kan inte erbjudas plats i landslaget om inte särskilda skäl
föreligger, (ex: bröllop, begravning, sjukdom). Testerna måste då genomföras vid ett annat tillfälle.

-

-

-

2.3 Obligatorisk uttagningstävling

Intresserade spelare ska delta på av ledningen utvald uttagningstävling.
Ledningens ambition är att använda Nordiska Mästerskapen som uttagningstävling, men även andra
tävlingar kan komma ifråga och väljas ut av landslagsledningen.

2.4 Uttagning av landslagstruppen

Efter genomförd uttagningstävling erbjuds de spelare som har kvalificerat sig en plats i den slutliga
truppen.
Uttagningen baseras på resultat från uttagningsläger, uttagningstävling samt personlig intervju.
De spelare som erhåller en plats i landslagstruppen skall i samband därmed signera landslagskontrakt
inom 14 dagar.

2.5 Uppsägning av plats i landslaget

Spelare förbehåller sig rätten att när som helst avsluta sitt uppdrag i landslaget.
Landslagsledningen förbehåller sig rätten att avsluta spelares uppdrag i landslaget om närvarokrav ej
uppfylls eller om spelaren i övrigt inte följer de direktiv som ges av landslagsledningen.
Landslagsledningen förbehåller sig rätten att avsluta spelares uppdrag om överträdelse av gällande
regler och policy sker.

3. Övrigt
•

Samtliga landslagsspelare måste inneha svenskt medborgarskap. Styrelsen för STU kan emellertid
bevilja dispens för enskilda spelare om synnerliga skäl föreligger.

