MINIMIKRITEERIT
U18
- vähintään viisi G-kilpailun ottelua yhteensä kadetti- ja juniorisarjoissa, joista vähintään yksi on
oltava juniorisarjassa voitettu ottelu. Pienempi ottelujen määrä voidaan huomioida, jos voitettuja
otteluita on enemmän kuin yksi.
- vähintään kaksi kotimaista kilpailua vuosi valintapäivästä taaksepäin laskien -> Ei relevantti, koska
ei kisoja
- maajoukkuetoiminnan aktiivisuuden osoittamiseksi on osallistuttava kaikille oman ikäluokan
maajoukkueleireille, ellei ole hyväksyttävää syytä olla pois.

TARKENNUKSET JA POIKKEUSTILANTEET
- kunkin ikäluokan vastuuvalmentaja esittää liiton hallitukselle arvokilpailujoukkuetta, joka
on valittu alla kuvatun valintamenettelyn mukaisesti
- kunkin ikäluokan vastuuvalmentaja voi esittää liiton hallitukselle valittavaksi myös sellaisen
urheilijan, joka on saavuttanut yhtä ikäluokkaa kyseessä olevaa ikäluokkaa nuorempien
arvokisamitalin ja on valintamenettelyn mukaisesti sarjansa paras, mutta ei ehdi täyttää
uuden ikäluokan minimikriteeriä ennen seuraavaa arvokilpailua.
- kunkin ikäluokan vastuuvalmentaja voi esittää liiton hallitukselle valittavaksi myös sellaisen
urheilijan, joka on estynyt minimikriteereiden täyttämisestä loukkaantumisen tai
sairastumisen vuoksi. Tällaiseksi luokitellaan vähintään 4 kk jatkunut yhtämittainen
loukkaantumisesta tai sairastumisesta johtuva
kilpailutauko, joka on osoitettavissa lääkärintodistuksella. Loukkaantumisia ja sairastumisia,
jotka ovat tapahtuneet yli vuosi valintapäivää aikaisemmin, ei huomioida.
- ulkomailla asuvat urheilijat voivat täyttää minimikriteerin myös osallistumatta kotimaisiin
turnauksiin
- ikäluokkavalmentajat voivat esittää liiton hallitukselle valitsematta jättämistä sellaisen
urheilijan kohdalla, joka on täyttänyt minimikriteerin kaikki vaatimukset, mutta ei ole valmis
turvallisuusnäkökulman vuoksi arvokilpailuun.
- voitetuksi otteluksi hyväksytään kaikki voitetuiksi otteluiksi julistetut ottelut, pois lukien
ottelut, joissa vastustaja on luovuttanut ennen ottelun alkua tai luovuttanut ilman
varsinaista ottelua. HUOM! Arvokilpailuvalintoihin vaikuttavat suomalaisten keskinäiset
ottelut, joissa vastustaja luovuttaa ottelun ennen varsinaista aikaa tai ennen ottelun alkua,
katsotaan voitetuiksi otteluiksi.
- Kotimaan kilpailuksi lasketaan, kun urheilija on ilmoittautunut sarjaansa ja osallistunut,
mikäli hänellä on vastustajia. Mikäli sarjaan ei ole ilmoittautunut muita ottelijoita, lasketaan
ilmoittautuminen osallistumiseksi.
HYVÄKSYTTÄVÄT SYYT OLLA POIS MAAJOUKKUELEIRILTÄ
- sairastuminen/loukkaantuminen, joka todistetaan ikäryhmän vastuuvalmentajalle
- leirin kanssa samaan ajankohtaan ajoittuva osallistuminen G-tason kilpailuun
- leirin kanssa samaan ajankohtaan ajoittuva osallistuminen ulkomailla järjestettävään leiriin
- ulkomailla asuvat urheilijat on vapautettu maajoukkueleirien osallistumisvelvollisuudesta
- muussa tapauksessa etukäteen toimitetulla poissaoloanomuksella
VALINTAMENETTELY
Valintamenettelyssä on kyse parhaan urheilijan valitsemisesta edustustehtävään
minimikriteerin täyttäneiden joukosta. Ikäluokkavalmentaja ilmoittaa

arvokilpailuhakemuksen viimeisestä lähetyspäivästä erikseen kunkin arvokilpailun osalta.
Arvokilpailuhakemusta saa täydentää viimeiseen valintapäivään saakka tai tyhjissä
painoluokissa viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Arvokilpailuvalinnat tehdään noin
2-3 kuukautta ennen kilpailun alkua. Jokaiseen kilpailuun määritetään valintapäivä erikseen
ikäluokkavalmentajan toimesta viimeistään 4 kuukautta ennen ensimmäistä kilpailupäivää.
Valintapäivän jälkeen joukkueen täydennyksiä voidaan tehdä tyhjien painoluokkien osalta
kilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka.
Kilpailun joukkue esitetään 27.9. niin, että lisänäyttöjä voi vielä antaa kisojen
ilmoittautumiseen sulkeutumista edeltävään maanantaihin asti, jolloin lopullinen esitys
täydennyksineen lähetetään hallitukselle.
1. Valinnassa huomioidaan vain minimikriteerin täyttäneet urheilijat, jotka ovat hakeneet
maajoukkueeseen (ks. poikkeustilanteet)
2. Valitaan urheilija, jolla on eniten G-tason turnausten otteluvoittoja (kyseinen ikäluokka,
painoluokka ja yhtä ylempi/alempi painoluokka huomioiden) yksi vuosi valintapäivästä
taaksepäin laskien U15, U18 ja U21-ikäluokilla. Aikuisilla huomioitava ajanjakso on kaksi
vuotta.
3 Mikäli otteluvoittoja on tasan yhtä monta, niin se urheilija valitaan, jolla on suurin määrä
voittoja yhdestä turnauksesta kyseisellä ajanjaksolla.
4. Mikäli yhden turnauksen otteluvoittojakin on yhtä monta, niin se urheilija valitaan, jolla
on korkein sijoitus G-tason turnauksessa kyseisellä ajanjaksolla.
5. Jos kaikki edeltävät kohdat ovat tasan, niin urheilijoiden kesken järjestetään
karsintaottelut: kaksi ottelua kolmesta voittanut valitaan.
URHEILIJAN VELVOLLISUUDET
Yllä mainittujen kriteereiden täyttämisen lisäksi urheilija vastaa seuraavista tehtävistä:
- hankkii Suomen Taekwondoliiton lisenssin ja WT GAL-lisenssin
- suorittaa puhtaasti paras -verkkokoulutuksen
- täyttää Suomen Taekwondoliiton urheilijasopimuksen
- lähettää maajoukkuehakemuksen
- lähettää arvokilpailuhakemuksen erikseen jokaiseen hakemaansa arvokilpailuun

