PROCEDURA WYBORU REPREZENTACJI POLSKI W TAEKWONDO DO
MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH BUENOS AIRES 2018

§1
Postanowienia ogólne
1. Minimalne wymagania zawodnik:
1. Zawodnik musi być urodzony pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2002
2. Zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie
3. Zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą w Polskim Związku Taekwondo
Olimpijskiego na rok 2018
4. Zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą (Global Athlete Licence) Światowego
Taekwondo (WT) na rok 2018
5. Zawodnik musi posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie wykonane w Centralnym
Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie
6. Zawodnik posiadać paszport ważny minimum do 01.11.2018,
7. Zawodnik musi być posiadaczem stopnia mistrzowskiego DAN lub POOM potwierdzonego
certyfikatem Kukkiwon/WT
2. Minimalne wymagania trener:
1. Trener musi posiadać aktualną licencję trenerską w Polskim Związku Taekwondo
Olimpijskiego na rok 2018
2. Trener musi posiadać aktualną licencję trenerską (Global Athlete Licence) Światowego
Taekwondo (World Taekwondo) na rok 2018
3. Trener musi posiadać aktualną licencję trenerską World Taekwondo Europe (ETU) na rok 2018
4. Trener musi posiadać paszport ważny minimum do 01.11.2018
3. System kwalifikacji Światowego Taekwondo (WT) do MIO 2018:
Podczas MIO 2018 zostanie rozegranych pięć (5) kategorii wagowych dla każdej płci:
Mężczyźni:
- 48 kg
- 55 kg
- 63 kg
- 73 kg
Powyżej 73 kg

Kobiety:
- 44 kg
- 49 kg
- 55 kg
- 63 kg
Powyżej 63 kg
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Tych samych pięć (5) kategorii wagowych zostanie rozegranych podczas turnieju kwalifikacyjnego
do MIO 6-7.04.2018, Hammamet/Tunezja. Ośmiu (8) najlepszych zawodników w każdej kategorii
wagowej podczas Turnieju Kwalifikacyjnego WT - MIO zakwalifikuje swój kraj do Młodzieżowych
Igrzysk Olimpijskich 2018 (z wyjątkiem tych kategorii wagowych, w których Argentyna otrzyma
jedno miejsce jako gospodarz MIO 2018, w tym przypadku siedmiu (7) najlepszych zawodników
zakwalifikuje swój kraj). Każdy kraj może wystawić maksymalnie (3) trzech mężczyzn i (3) trzy
kobiety do turnieju kwalifikacyjnego MIO 2018 z zastrzeżeniem tylko (1) jednego zawodnika w
kategorii wagowej.
§2
Procedury wyboru reprezentacji PZTO do turnieju kwalifikacyjnego MIO 2018, 6-7.04.2018,
Hammamet/Tunezja
1. Zawodnicy:
1. Podstawą wyboru reprezentacji do turnieju kwalifikacyjnego MIO jest Olimpijski Ranking
Juniorów PZTO dla zawodników spełniających minimalne wymagania zawarte w niniejszym
dokumencie.
2. (3) trzech najwyżej sklasyfikowanych mężczyzn oraz (3) trzy najwyżej sklasyfikowane kobiety
zostaną powołane do reprezentacji na turniej kwalifikacyjny do MIO 2018.
3. Tylko (1) jeden zawodnik zostaje powołany w danej kategorii wagowej.
4. Zawodnicy zostają powołani tylko w kategoriach, w których są sklasyfikowani w rankingu.
Zawodnicy nie są brani pod uwagę w innych kategoriach wagowych niż są sklasyfikowani w
olimpijskim rankingu juniorów.
5. W przypadku jednakowej liczby punktów rankingowych o wyborze reprezentanta decyduje bilans
bezpośrednich walk między danymi zawodnikami, w następnej kolejności ilość wygranych walk we
wszystkich turniejach rankingowych do MIO, jeżeli nadal jest remis, to o wyborze reprezentanta
decyduje Dyrektor Sportowy po akceptacji Zarządu PZTO.
6. Po wyłonieniu reprezentacji osoby sklasyfikowane na miejscu drugim w rankingu w wybranych do
kwalifikacji kategoriach wagowych zostaną uznane za rezerwowe w danych kategoriach wagowych.
W przypadku kontuzji lub wycofania osoby rezerwowe zostaną powołane w miejsce osób
wycofanych.
2. Trenerzy:
1. Na turniej kwalifikacyjny do MIO 2018 zostanie powołanych minimum (2) dwóch trenerów
reprezentacji spełniających minimalne wymagania zawarte w niniejszym dokumencie.
2. Do reprezentacji trenerzy będą wyłonieni według następującego klucza:
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a. W pierwszej kolejności powołany zostaje trener najwyżej sklasyfikowanego zawodnika w
Olimpijskim Rankingu Juniorów PZTO.
b. W drugiej kolejności zostaje powołany trener posiadający największą liczbę zawodników
pośród powołanych na turniej kwalifikacyjny do MIO.
c. W przypadku takiej samej liczby zawodników powołanych na turniej kwalifikacyjny do MIO
jako drugi zostaje powołany trener wyżej sklasyfikowanego zawodnika.
§3
Olimpijski Ranking Juniorów PZTO
1. Głównym zadaniem Olimpijskiego Rankingu Juniorów PZTO jest wyłonienie Reprezentacji
Polski na turniej kwalifikacyjny do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 2018.
2. Olimpijski Ranking Juniorów PZTO prowadzony jest dla zawodników urodzonych pomiędzy 1
stycznia 2001 a 31 grudnia 2002, w następujących kategoriach wagowych juniorów:
Mężczyźni:
- 48 kg
- 55 kg
- 63 kg
- 73 kg
Powyżej 73 kg

Kobiety:
- 44 kg
- 49 kg
- 55 kg
- 63 kg
Powyżej 63 kg

3. Do rankingu wliczane są punkty z następujących turniejów:
a. Puchar Polski P2 Olsztyn 2017
b. Puchar Polski P2 Wielkopolska 2018
c. Puchar Świata G1 Słowenia/Maribor 2018
4. Punkty w rankingu wliczane są tylko z kategorii wagowych juniorów, w których prowadzony jest
ranking. Nie ma możliwości przeniesienia punktów z innych kategorii wagowych, wiekowych lub
innych rankingów. Punkty w Olimpijskim Rankingu Juniorów PZTO są zdobywane od zera (0).
5. Punkty do rankingu uzyskiwane są przez zawodników według poniższej tabeli:
Turniej

Ranga

Puchar
Polski
OLSZTYN

P2

Puchar
Polski
WIELKOPOLSKA

P2

Puchar
Świata
SŁOWENIA

P4

Miejsca - punktacja
1

2

3

5-8

9-16

17-32

33-64

65-128

P2

10,00

6,00

3,60

2,16

1,50

1,06

0,74

0,52

P2

10,00

6,00

3,60

2,16

1,50

1,06

0,74

0,52

P4

20,00

12,00

7,20

4,32

3,00

2,12

1,48

1,04
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Uwaga: za każdą̨ wygrana walkę̨ zawodnik uzyskuje dodatkowe punkty według poniższego schematu:
2 punkty – za wygraną walkę̨ w turnieju P2
4 punkty – za wygraną walkę̨ w turnieju P4

§4
Reprezentacja na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 1-12.10.2018
1. Zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikację do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich podczas
turnieju kwalifikacyjnego otrzymują imienną nominację do reprezentacji Polski na w/w turniej.
2. Zawodnicy uplasowani na drugim miejscu w Olimpijskim Rankingu Juniorów PZTO w
zakwalifikowanych kategoriach wagowych zostaną powołani jako „rezerwowi” w danej kategorii
wagowej.
3. W przypadku wycofania, rezygnacji bądź kontuzji zawodnika, który uzyskał kwalifikację imienną
w jego miejsce zostaje powołany zawodnik zgłoszony jako rezerwowy.
4. Ilość oraz kryteria wyboru trenerów reprezentacji na Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie jest
uzależniona od ilości kwalifikacji oraz miejsc przyznanych przez Polski Komitet Olimpijski. W
związku z tym ostateczny skład zostanie ogłoszony po turnieju kwalifikacyjnym do MIO, na
podstawie uzyskanych kwalifikacji po akceptacji PKOL.
WARSZAWA, 5.11.2017
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