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Kampsportsdelegationen

Angående ändringar i regelverket Svenska
Taekwondoförbundet Tävlingsreglemente kamp
Beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Taekwondoförbundet tillstånd att
ändra i Artikel 13 1d och 1g i regelverket Svenska Taekwondoförbundet
Tävlingsreglemente kamp till den lydelse som framgår av bilaga 1.
Redogörelse för ärendet
Kampsportsdelegationen meddelade den 14 december 2006 Svenska
Taekwondoförbundet, org.nr. 819001-4145, tillstånd (dnr. 216-16113-2006)
att tills vidare anordna kampsportsmatcher i taekwondo (ITF och WTF)
enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. I
ett tilläggsbeslut från den 23 mars 2007 (dnr. 216-00914-2007) godkände
kampsportsdelegationen vissa ändringar i det regelverk för WTF-taekwondo
Svenska Taekwondoförbundet Tävlingsreglemente kamp, som låg till grund
för beslutet om tillstånd.
Förbundet har nu inkommit med en ansökan om att ändra ytterligare
bestämmelser i regelverket för WTF-taekwondo. Ansökan omfattar ändring
av artikel 13 1d och 1g i regelverket Svenska Taekwondoförbundet
Tävlingsreglemente kamp. Ändringen i 1d utgörs av ny åldersindelning av
junior och senior samt förtydligande text. Enligt förbundet har ändringen
gjorts för att anpassa regelverket till de internationella bestämmelserna för
WTF-taekwondo. Bland annat innebär ändringen att den automatiska
uppflyttningen till avancerad kategori för senior nu även gäller för deltagare
som under tävlingsåret fyller 16 år. Den automatiska uppflyttningen i nästa
kategori är till för att deltagaren då anses vara så duktig att han/hon kan
flyttas uppger förbundet som även framhåller att det är av stor vikt att
deltagare byter kategori för att undvika matcher där nybörjare ställs mot mer
meriterade deltagare. Ändringen i 1g innebär ett tillägg med
viktklassindelning av kadetter. Förbundet uppger att den indelningen
tidigare har tillämpats endast på EM men föreslås nu att tillämpas fullt ut för
kadetter.
Kampsportsdelegationens bedömning
Enligt 1 § lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher får tävlings-,
tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med
slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud

POSTADRESS

GATUADRESS

701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON

E-POST

FAX

INTERNET

ORG NR

019 - 19 30 00

lansstyrelsen@t.lst.se

019 - 19 30 10

http://www.t.lst.se

202100-2403

2(2)

BESLUT
2008-06-18

Dnr: 216-11055-2008

(kampsportsmatch) inte anordnas utan tillstånd. Enligt 2 § samma lag får
tillstånd till kampsportsmatch lämnas endast om kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för
deltagarna.
Ändringen av åldersindelningen i regelverkets artikel 13 1d innebär att den
tävlande kan ställa upp i seniorklass redan det år han eller hon fyller 16 år
istället för det år han eller hon fyller 18 år. Av regelverket framgår att det
endast är vid matcher för avancerade seniorer och juniorer i tävlingar som
av förbundet klassas i sanktionskategori A som träff mot huvudet premieras.
De ändringar som förbundet föreslagit innebär inte att åldergränsen för
sådana matcher sänks utan istället att det görs en annan indelning som
möjliggör tävlande i seniorklass från och med 16 års ålder. Med hänsyn
härtill och till kampsportsdelegationens tidigare bedömning att tillåta Aklass WTF-matcher för avancerade juniorer (då 14-17 år) anser delegationen
att ändringen kan godkännas utan att kraven på en godtagbar säkerhet för
deltagarna åsidosätts. Delegationen vill dock återigen uppmana förbundet att
tillse att särskild hänsyn tas till deltagare som inte fyllt 18 år för att deras
framtida utveckling inte ska äventyras samt att upplysa om vilka risker som
kan vara förenade med utövandet av taekwondo. Vad gäller övriga
ändringar har delegationen inget att erinra.
Delegationen gör således den bedömningen att de ändringar som Svenska
Taekwondoförbundet har ansökt om uppfyller de krav som uppställs i lagen
(2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, varför de sökta
ändringarna kan medges.
I övrigt gäller det tidigare meddelade tillståndet.
För kampsportsdelegationen
Petra Lundh
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Petra Lundh, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den idrottsligt
sakkunnige George Sallfeldt. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Helena Schultz. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Christina
Hjulström deltagit.

