Magyar ITF TAEKWON-DO válogatott kerettagság és klubvezetők részére!
A válogatott versenyzők képviselhetik országunkat, nemzeti színeinket.
Különböző világversenyeken, ezért a válogatott keretbe bekerülés minden versenyző
klubja és edzője számára megtiszteltetés kell hogy legyen!

A keretbe kerülés feltételei: - (a feltételek vonatkoznak az adott év EB-re, VB-re.)
- Harcművészhez méltó magatartás , viselkedés és életmód.
- A keretedzéseken való folyamatos és lelkiismeretes részvétel.

Keretedzésen való részvételt mindenkinek igazolnia kell az aláírásával
az aktuális jelenléti lapon.
- Hiányzás egy cikluson belül (ez általában nyolc edzés)két edzésről, illetve ha valaki beteg szintén

kettő edzésről, tehát összesen négy alkalommal)
(a betegséget igazolnia kell szakorvosi igazolással) vagy pedig úgy hogy az illető sérülés vagy
betegség miatt ugyan nem tud részt venni a két válogatott edzésen, viszont személyesen
megjelenik, ott van és a kispadról ülve végig nézi azt!
- Egy ciklus vonatkozik az elmúlt év EB – VB -ől a következő év EB-VB-ig !
- A válogatón csak azok indulhatnak akik az utóbbi két OB valamelyikén érmes helyezést értek el,

formagyakorlatban, küzdelemben és tradicionális küzdelemben!
Erő és speciáltechnikai törésekben nincs válogató az OB eredménye dönt!
- Az Elnökség határozata alapján a továbbiakban EB, vagy VB részvételi jogáért

nem kell válogatóznia annak, - tehát alanyi jogon eleve indulhat az aki az előző évben
(illetőleg a naptárilag legutolsó hasonló szintű Nemzetközi eseményen) döntős volt,
tehát arany vagy ezüstérmet szerzett.
(a jogosultság egy cikluson belül érvényes)
- A csapatszámokba való bekerülést a Szövetségi kapitány dönti el, előnyt élvezhet az aki

az adott csapatszámban az előző világversenyen érmes volt.
- Az adott év válogatóján minden válogatott kerettag köteles megjelenni, még akkor is ha

valaki már az előző és EB – VB szerzett érmével már jogosult az indulásra.
Igazolatlan hiányzás esetén kizárja magát az induló válogatott keretből!
- Javasolt a keretedzéseit látogatni a klubvezetőknek a technikák egységes felfogásban

való gyakoroltatása miatt, ezen kívül az olyan versenyzők akiket instruktoruk javasol
kiemelkedő edzésmunkájukért, (az alsó övhatár piros öv)
- Az edzésekre hozni kell komplett védőfelszerelést, célpontokat, pajzsokat, ugróköteleket!!!

Mindenkit szeretettel várunk a válogatott keretedzésein!

Fülpesi Tibor Szövetségi Kapitány

