Vedtekter for uttak til Sumo EM og VM
1 Generelle prinsipper
Følgende overordnede prinsipper skal gjelde for uttak av utøvere til Sumo EM og Sumo VM.
1. Det er landslagssjefen for Sumo som gjør det endelige uttaket til Sumo EM og Sumo VM.
2. Uttaket til Sumo EM og Sumo VM skal basere seg på vedtektene fastsatt i dette dokumentet.
3. Utøvere må dekke kostnader til reise og opphold i anledning Sumo EM og Sumo VM, samt
landslagstøy, selv. Hvor vidt kostnadene dekkes av private midler, utøverens klubb, midler fra
sponsorer, eller midler fra andre mennesker, organisasjoner, eller fond, er opp til hver enkelt
utøver.
4. Det norske Sumolandslaget har ambisjon og intensjon om å delta med maksimalt tillatt antall
utøvere i Sumo EM og Sumo VM i alle vektklasser, i alle aldersgrupper fra U16 og oppover, og
for begge kjønn. I tråd med NBFs politikk deltar Sumolandslaget ikke i internasjonale
mesterskap for U14 eller yngre.

2 Kriterier for uttak
Følgende kriterier er krav for deltakelse for Norge på Sumo EM og Sumo VM. Om kravet er fravikelig
under gitte omstendigheter, er de omstendighetene listet opp som underpunkter.
1. Utøveren må inneha gyldig brytelisens.
2. Utøveren må ha deltatt på forrige Sumo NM.
a. Kan fravikes om det av en eller annen grunn er gått mer enn 12 måneder siden det
ble arrangert Sumo NM, og det ikke skal arrangeres et nytt Sumo NM før
mesterskapet det skal gjøres uttak til.
b. Kan fravikes om utøveren var forhindret fra å delta på forrige Sumo NM grunnet
sykdom eller skade.
c. Kan fravikes om én eller flere av følgende omstendigheter gjør deltakelse på Sumo
NM umulig for utøveren: forpliktelser knyttet til militærtjeneste, forpliktelser knyttet
til skole/utdanning, forpliktelser knyttet til lønnet arbeid, forpliktelser knyttet til barn
en er foresatt for, forpliktelser knyttet til oppmøte i rettsinstans, dødsfall i nær
familie eller annen personlig tragedie. I tilfeller der slike omstendigheter forhindrer
deltakelse og utøveren likevel ønsker å bli vurdert for uttak til Sumo EM og/eller
Sumo VM, skal utøveren skriftlig søke landslagssjefen for Sumo om dispensasjon med
begrunnelse for at omstendigheten gjør deltakelse ikke bare ubeleilig men praktisk
umulig.
d. Kan fravikes for utøvere rekruttert til sumo etter forrige Sumo NM fant sted.
3. Sumolandslaget tar ikke ut utøvere til Sumo EM eller Sumo VM i vektklasser som krever
såpass med vektreduksjon for utøveren at vektreduksjonen medfører helsefare. Varslinger
om mulig helsefare ved vektreduksjon skal tas på alvor, og landslagssjef for Sumo kan etter
en skjønnsmessig vurdering trekke uttak tilbake om det er rimelig grunn til å tro at utøverens
vektreduksjon medfører helsefare. Det skal utvises særlig varsomhet med tanke på utøvere
under 23 år. Utøvere under 18 år skal som hovedregel ikke bedrive vektreduksjon i
konkurranseøyemed, dog noe reduksjon av inntak av mat og væske i umiddelbar nærhet til
innveiing kan aksepteres.

4. Utøvere som blir tatt ut til Sumo EM eller Sumo VM må akseptere prinsippet om selvkost
(punkt 1.3).

3 Kriterier for prioritering av utøvere ved uttak
Ved prioritering av hvilke utøvere som skal tas ut til Sumo EM og Sumo VM, skal følgende kriterier
hensyntas. Om et kriterium er ufravikelig, vil det bli spesifisert. Det er landslagssjef for Sumo sin
skjønnsmessige vurdering som ligger til grunn for et hvert uttak, og denne vurderingen skal basere
seg på de nedenstående kriteriene.
1. Utøvere som vinner Sumo NM for ungdom, junior, eller senior, skal alltid tas ut til neste
Sumo EM i en vektklasse og aldersgruppe relevant til den klassen utøveren vant Sumo NM i.
Dette er et ufravikelig prinsipp.
2. Utøvere som deltok på forrige Sumo NM skal som hovedregel prioriteres foran utøvere som
ikke deltok. Utøvere som fikk dispensasjon til å ikke delta på Sumo NM etter en av kriteriene
fastsatt i punkt 2.2 bokstav a-d skal kun prioriteres dersom de er mye bedre enn alle andre
aktuelle utøvere.
a. Med «mye bedre» menes det at det kan forventes at den aktuelle utøveren vinner 4
av 5 kamper mot de andre aktuelle utøvere.
b. Andre aktuelle utøvere som har deltatt på forrige Sumo NM kan i et slikt tilfelle kreve
at det holdes uttakskamp om plassen.
3. Utøveres prestasjon på forrige Sumo NM, deltakelse og prestasjon på samlinger organisert av
Sumolandslaget, og deltakelse og prestasjon på internasjonale sumoturneringer skal
vektlegges i vurderingen om uttak til Sumo EM og Sumo VM.
4. En utøvers prestasjon på Sumo EM skal vektlegges tungt i vurderingen av uttak til Sumo VM
samme år.
5. Utøveres prestasjoner på tidligere Sumo EM og Sumo VM skal tillegges vekt.
6. Å ha med så mange utøvere som mulig skal være et tungtveiende hensyn i vurderingen.
Dette betyr i praksis:
a. Heller gi en god og en mindre god utøver én sjanse hver, enn å gi en god utøver to
sjanser.
b. Heller en i vektklassen og en annen i åpen klasse, enn én i både vektklassen og åpen,
om dette resulterer i flere utøvere i troppen.
c. Heller noen utøvere i vektklassene og andre utøvere i lag-konkurransen, enn de
samme utøverne i begge, om dette resulterer i flere utøvere i troppen.
d. Heller en utøver i senior og en utøver i en aldersbestemt kategori (U23, U21, U18,
U16, per 2022), enn en utøver som konkurrerer i flere aldersgrupper, om dette
resulterer i flere utøvere i troppen.
7. En utøvers innsats til norsk sumos fremme kan vektlegges.
8. Uttakskamp kan benyttes for å differensiere mellom to utøvere som er tilnærmet like gode.
Med unntak av tilfeller som beskrevet i punkt 3.2 bokstav b ligger avgjørelsen om det skal
benyttes uttakskamp ene og alene hos landslagssjef for Sumo.
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