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Artykuł 1:

Podstawowe zasady

1 System rankingowy stosowany jest do wszystkich promowanych oraz uznawanych przez

WTF  mistrzostwach i Igrzyskach obejmujących wiele dyscyplin sportowych jak również do

mistrzostw  określonych przez WTF jako zorganizowane zgodnie z zasadami Regulaminu

Zawodów  WTF,  pod  nadzorem  Przedstawiciela  Technicznego  WTF,  na  zasadach

rywalizacji indywidualnych w ośmiu kategoriach wagowych (8) lub czterech (4) kategorii

wagowych  Olimpijskich  (mężczyzn  i  kobiet)  w  kategorii  seniorów  określonej  w

Regulaminie Zawodów WTF. 

2 Ranking Światowy WTF publikowany jest w dwu dokumentach: Ranking Światowy WTF

oraz  Ranking  Olimpijski  WTF.  Ranking  Światowy  WTF  obejmuje  ranking  ośmiu  (8)

kategorii  wagowych seniorów odpowiednio kobiet i  mężczyzn. Ranking Olimpijski WTF

obejmuje  ranking  czterech  (4)  Olimpijskich  kategorii  wagowych  odpowiednio  kobiet  i

mężczyzn.   

2.1 Jeżeli zawodnik startuje w turniejach z ośmioma kategoriami wagowymi:

2.1.1 Ranking  Światowy  WTF:  punkty  rankingowe  zapisywane  są  w
kategoriach, w których rzeczywiście startuje zawodnik.

2.1.2 Ranking  Olimpijski  WTF:  punkty  rankingowe  zapisywane  są  w
Olimpijskich  kategoriach  wagowych,  w  których  zawodnik  jest
zarejestrowany. Szczegóły w Artykule 1.2.3 

2.2 Jeżeli zawodnik startuje w turniejach w Olimpijskich kategoriach wagowych:

2.2.1 Ranking Światowy WTF: punkty rankingowe zapisywane są następująco:

Mężczyźni Kobiety

-58kg → -58kg -49kg → -49kg

-68kg → -68kg -57kg → -57kg

-80kg → -80kg -67kg → -67kg

+80kg → +87kg +67kg → +73

2.2.2 Ranking  Olimpijski  WTF:  punkty  rankingowe  zapisywane  są  w
kategoriach, w których rzeczywiście startuje zawodnik.

3 Wybór Olimpijskiej kategorii wagowej

3.1 Dzięki  różnicy  pomiędzy  Kategoriami  Wagowymi  Seniorów  i  Olimpijskimi
Kategoriami  Wagowymi,  zawodnik  ma  możliwość  wyboru  Olimpijskiej  Kategorii
Wagowej,  w  której  chce  stratować  przez  następne  cztery  lata  zaczynając  od
Mistrzostw Świata w Taekwondo WTF odbywających się w roku następnym po
roku Igrzysk Olimpijskich.(Odbywają się one w cyklu dwuletnim) 

3.2 Zawodnik zostaje wezwany do złożenia formularza zgłoszenia wyboru Olimpijskiej
kategorii wagowej do wyznaczonego przez WTF terminu zazwyczaj przed lub po
Mistrzostwach Świata w Taekwondo WTF, jak opisano w Artykule 1.3.1 
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3.3 Po otrzymaniu  zgłoszenia,  wszystkie  punkty  zapisane  dla  różnych  Olimpijskich
kategorii wagowych zostaną zsumowane do kategorii wybranej przez zawodnika.
Jeżeli  zawodnik  nie  złoży  zgłoszenia,  punkty  rankingowe  zostaną  zapisane  w
następujący  sposób,  i  możliwe  jest,  że  zawodnik  zostanie  sklasyfikowany  we
więcej niż jednej Olimpijskiej kategorii wagowej. 

Mężczyźni Kobiety

-54,-58kg → -58kg -46,-49kg → -49kg

-63,-68kg → -68kg -53,-57kg → -57kg

-74,-80kg → -80kg -62,-67kg → -67kg

-87,+87kg → +80kg -73,+73kg → +67

3.4 Punkty rankingowe uzyskane po dokonaniu wyboru zapisywane są w Olimpijskiej
kategorii  wagowej wybranej przez zawodnika w sposób wskazany w powyższej
tabeli. (Na przykład zawodnik wybrał M-68kg - punkty będą zapisywane do M-68kg
tylko wówczas, gdy zawodnik startuje w kategoriach M-63 lub M-68. Jeżeli walczy i
zdobędzie punkty w kategorii  -74kg - punkty będą zaliczone do kategorii  -80kg
nawet jeśli wybrał kategorię wagową M-68kg.)  

4 W  przypadku  Turnieju  Kwalifikacyjnego  do  Igrzysk  Olimpijskich,  dwie  sąsiadujące
kategorie  wagowe,  w  kolejności  od  lżejszej  do  cięższej,  zostaną  połączone  do
rozstawienie w następujący sposób:

Mężczyźni Kobiety

-54kg i-58kg → -58kg -46kg i -49kg → -49kg

-63kg i-68kg → -68kg -53kg i -57kg → -57kg

-74kg i-80kg → -80kg -62kg i -67kg → -67kg

-87kg i+87kg → +80kg -73kg i +73kg → +67

 

5 Jeżeli dwu lub więcej zawodników osiągnie tą samą ilość punktów w tej samej kategorii
wagowej będzie to uważane za remis w rankingu. 

Artykuł 2:

Wzór obliczania punktów rankingowych

Punkty przyznawane są według podanego wzoru:

A: punkty zdobyte zgodnie z miejscem na zawodach promowanych lub uznawanych przez WTF

B: kategoria danych zawodów

A x B = Punkty Rankingowe 
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Artykuł 3:

Przydział punktów do miejsc w klasyfikacji

1 Pierwszy (1) zawodnik w klasyfikacji otrzymuje 10 punktów

2 Drugi (2) zawodnik w klasyfikacji otrzymuje 60% punktów pierwszego (1) w klasyfikacji,
czyli 6 punktów

3 Trzeci (3) zawodnik w klasyfikacji otrzymuje 60% punktów drugiego (2) w klasyfikacji, czyli
3.6 punktów

4 Czwarty (4)  (i  piąty (5)  w przypadku turnieju eliminacyjnego) zawodnik otrzymuje 60%
punktów trzeciego (3) w klasyfikacji, czyli 2.16 punktów 

5 Piąty (5) (i dziewiąty (9) w przypadku turnieju eliminacyjnego) zawodnik otrzymuje 60%
punktów czwartego (4) w klasyfikacji, czyli 1.512 punktów 

6 Punkty zaokrąglane są w górę do 2 miejsc po przecinku (czyli 94.235 do 94.24 )

7 Punkty rankingowe przyznaje się zawodnikom:
• na zawodach G-1: wyłącznie medalistom
• na zawodach G-2 ~G-4: wyłącznie ćwierćfinalistom i medalistom
• na zawodach G-1: wyłącznie 1/16, ćwierćfinalistom i medalistom
• na zawodach G-8 i G-20: wszystkim zawodnikom

Klasyfikacja G-1 G-2 G-4 G-8 G-12 G-20

1 miejsce 10.00 20.00 40.00 80.00 120.00 200.00

2 miejsce 6.00 12.00 24.00 48.00 72.00 120.00

3 miejsce 3.60 7.20 14.40 28.80 43.20 72.00

5 miejsce 2.16 4.32 8.64 17.28 25.92 43.20

9 miejsce 1.51 3.02 6.05 12.10 18.14 30.24

17 miejsce 1.06 2.12 4.23 8.47 12.70 21.17

33 miejsce 0.74 1.48 2.96 5.93 8.89 14.82

65 miejsce 0.52 1.04 2.07 4.15 6.22 10.37

*patrz Artykuł 4.1 dla rankingu Igrzysk Olimpijskich 

[Punkty rankingowe w zależności od miejsca w klasyfikacji i kategorii zawodów]

Artykuł 4:

Określenie miejsca w klasyfikacji (T - oznacza więcej niż jednego 
zawodnika)

1 Igrzyska Olimpijskie (zgodnie z aktualnym limitem)

• 1 złoty medalista, 2 srebrny medalista, T-3 brązowi medaliści 
• T-5: przegrani z brązowymi medalistami
• T-7: przegrani w repasażach
• T-9: ćwierćfinaliści, którzy nie awansowali do repasaży
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• T-11: przegrani w eliminacjach, którzy nie awansowali do repasaży

2 Turnieje Eliminacyjne do Igrzysk Olimpijskich (w przypadku kwalifikacji 1,2,3 w klasyfikacji
zawodnika)

• 1: zwycięzca finału, 2: przegrany w finale
• 3: zwycięzca walki o brązowy medal
• 4: przegrany walki o brązowy medal
• 5: przegrany w ćwierćfinale ze zdobywcą 1 miejsca
• T-6: przegrany w ćwierćfinałach poza tym, który przegrał ze zdobywcą 1 miejsca
• T-9: przegrany w 1/16
• T-17:  przegrany w 1/32 i dalej

3 Turnieje Eliminacyjne do Igrzysk Olimpijskich (w przypadku kwalifikacji 1 i 2, w klasyfikacji
zawodnika)

• 1: zwycięzca finału, 2: przegrany w finale
• 3: przegrany w półfinale ze zdobywcą 1 miejsca
• 4: przegrany w półfinale ze zdobywcą 2 miejsca
• T-5: przegrany w ćwierćfinałach
• T-9: przegrany w 1/16

4 Turnieje Eliminacyjne do Igrzysk Olimpijskich (w przypadku kwalifikacji 1  w klasyfikacji
zawodnika)

• 1: zwycięzca finału, 2: przegrany w finale
• T-3: przegrani w półfinale z finalistami
• T-5: przegrani w ćwierćfinałach
• T-9: przegrany w 1/16
• T-17:  przegrany w 1/32 i dalej

5 Mistrzostwa promowane przez WTF

• 1: zwycięzca finału, 2: przegrany w finale
• T-3: przegrani w półfinale z finalistami
• T-5: przegrani w ćwierćfinałach
• T-9: przegrany w 1/16
• T-17:  przegrany w 1/32 i dalej
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Artykuł 5:

Kategorie imprez sportowych

1 Kryteria ustalania kategorii imprez sportowych są następujące:   

1.1 Liczba uczestników oraz krajów, ilość uczestniczących czołowych zawodników w
rankingu spoza kraju gospodarza

1.2 Zgodność Komitetu Organizacyjnego z Regulaminem Zawodów WTF

1.3 Ogólna efektywność turnieju

1.4 Jakość infrastruktury miejsca rozgrywania zawodów 

1.5 Ilość i waga akredytowanych mediów

1.6 Transmisja TV

1.7 Ilość widzów

1.8 Testy antydopingowe

1.9 Zarządzanie logistyczne (transport, zakwaterowanie itp.)

1.10 Przyjęcie złożonego sprawozdania

1.11 Ogólny komentarz Przedstawiciela Technicznego

2 Kategorie promowanych lub uznawanych przez  WTF publikowane są na oficjalnej stronie
www WTF na początku każdego roku. 

3 Przedstawiciel  Techniczny  przydzielony  do  danych  zawodów powinien  ocenić  zawody
zgodnie z kryteriami oceny zawodów i złożyć raport do Sekretarza Generalnego WTF w
terminie dwu (2) tygodni od zakończenia zawodów.

4 Prezydent WTF określa lub upoważnia Sekretarza Generalnego do określenia kategorii
zawodów na podstawie oceny i rekomendacji Przedstawiciela Technicznego oraz raportu
złożonego przez Komitet Organizacyjny. 

5 Kategorie zawodów są następujące:

Kategoria Impreza Sportowa

20 Igrzyska Olimpijskie

12 Mistrzostwa Świata Taekwondo WTF

8 Finał GP

4 Serie  GP,  Kontynentalne  Mistrzostwa  i  Kontynentalne  Igrzyska
Różnych Dyscyplin (w cyklu 4-letnim) 

2 Uniwersjada, Światowe Igrzyska CISM & WTF Otwarty turniej G2

1 Otwarty Turniej G1 WTF, Światowe Mistrzostwa Uniwersyteckie, inne
niż kontynentalne Igrzyska Różnych Dyscyplin, Światowe Mistrzostwa
Wojskowe
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Artykuł 6:

Ważność punktów rankingowych

1 Przyznane punkty ważne są przez cztery (4) pełne lata, zaczynając od 1 Stycznia 2009 i
podlegają przeglądowi każdego roku. Jest to proces ciągły, cykliczny, to znaczy, że nowe
punkty przyznane zawodnikowi będą miały swój własny, 4-letni cykl. Oficjalny Ranking jest
zawsze osiągalny na stronie www WTF, a oficjalne ogłoszenie rankingu WTF odbywa się
co miesiąc. 

2 W czasie czteroletniego cyklu, 25% z danego zestawu punktów przyznanych zawodnikowi
jest odejmowane każdego roku. Po zakończeniu czterech rocznych przeglądów punktów
rankingowych (czyli  w okresie 4 lat)  żaden punkt z danego zestawu nie pozostaje. W
oparciu o cykliczny proces przeglądu punktów zawodnikowi pozostaną te punkty, które
przyznano mu w innych zawodach.

3 W przypadku, gdy zawodnik otrzymuje punkty w jednej kategorii wagowej, a następnie
otrzymuje punkty w innej kategorii wagowej na innych zawodach, dany zawodnik będzie
ujęty w rankingu w odpowiedniej kategorii wagowej, co powoduje, że zawodnik może być
ujęty w rankingu we więcej niż jednej kategorii wagowej.

4 W przypadku  Igrzysk  Olimpijskich  i   Turniejów Eliminacyjnych  do Igrzysk  Olimpijskich
punkty uzyskiwane w różnych kategoriach wagowych zostaną połączone dla określenia
sposobu rozstawienia  zawodników zgodnie  z  metodą  łączenia  kategorii  wagowych  na
Igrzyskach Olimpijskich.

Artykuł 7:

Przydział punktów rankingowych

1 Komitet  Organizacyjny  przedstawia  raport  z  zawodów  (wzór  dostarcza  WTF)  do
Sekretariatu  WTF  w  terminie  do  dwu  tygodni  od  zakończenia  zawodów  w  celu
odzwierciedlenia  punktów  rankingowych  w  Rankingu  Światowym  WTF  i  Rankingu
Olimpijskim WTF.

2 Punkty rankingowe przyznaje się tylko wówczas, gdy Komitet Organizacyjny przedstawi
oficjalne wyniki z zawodów w wymaganym terminie. 

Artykuł 8:

Rozstawienie zawodników

1  W  następujących  imprezach  sportowych  określona  liczba  zawodników  zostaje
rozstawiona na podstawie miejsc w rankingu:

• Igrzyska Olimpijskie
• Kontynentalne Turnieje Kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich
• Mistrzostwa Świata w Taekwondo WTF i inne wskazane przez WTF mistrzostwa 
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2 W każdej kategorii  wagowej,  bez względu na liczbę zawodników, jedna czwarta (25%)
zawodników  będzie  rozstawiona.  Na  Igrzyskach  Olimpijskich  rozstawiona  zostanie
natomiast  połowa  (50%)  zawodników.  Rozstawienie  zawodników  na  zawodach  GP
określają Procedury Standardowe GP. 

3 W przypadku, gdy rozstawiony zawodnik nie może brać udziału w danych zawodach (to
znaczy nie jest zgłoszony na liście startowej) rozstawiony zostaje następny najwyżej w
rankingu zawodnik do wypełnienia limitu.  

4 W przypadku, gdy zawodnik państwa gospodarza nie zostanie rozstawiony na pozycji 1-
4 , zostaje on/ona rozstawiony/a na pozycji 4.

Artykuł 9:

Wejście w życie niniejszych przepisów

Niniejsze poprawione regulacje wchodzą w życie z dniem 7 Czerwca 2013

Artykuł 10:

Aktualizacja i zarządzanie Rankingiem Światowym

Departament Sportu WTF zarządza Rankingiem Światowym i jest odpowiedzialny za publikację na
stronie internetowej WTF.

Artykuł 11:

Poprawki

Poprawki do niniejszych przepisów wykonawczych zatwierdza Zarząd WTF. 
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