Regulamin powoływania Reprezentacji Polski i zasady rankingu Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego

§1
Postanowienia ogólne
1. Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego powołuje Reprezentację Polski, zwaną dalej
„Reprezentacją”.
2. Reprezentacja Polski jest wybierana w następujących kategoriach wiekowych:
• Senior (17 lat i starsi)
• Młodzieżowiec międzynarodowy U21 (16 – 21 lat), zwana dalej „Młodzież”
• Junior (15 – 17 lat)
• Junior młodszy/Kadet (12 – 14 lat), zwana dalej „Kadet”
• Młodzik – na turnieje w których zgłoszenia dokonują tylko federacje narodowe
3. Na turnieje mistrzowskie rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, reprezentacja
wybierana jest i ogłaszana na minimum 6 tygodni przed terminem zakończenia danej
imprezy;
4. Na inne turnieje międzynarodowe, zgrupowania i konsultacje w których uczestniczy Polski
Związek Taekwondo Olimpijskiego, reprezentacja wybierana jest w cyklach półrocznych
(01.01-30.06; 01.07-31.12).
5. PZTO w każdej chwili ma możliwość dołączenia zawodnika do reprezentacji na zasadzie
„Dzikiej Karty”, w przypadku uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego.
6. Podstawą wyboru zawodników do reprezentacji w kategoriach wiekowych Młodzież, Junior i
Kadet jest Ranking Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, zwany dalej „rankingiem
PZTO”.
7. Podstawą wyboru zawodników do reprezentacji w kategorii wiekowej Senior jest Światowy
Ranking Światowej Federacji Taekwondo, zwany dalej „rankingiem WTF”.
8. Skład Reprezentacji Polski zatwierdza Zarząd PZTO.
9. Szczegółowa ilość członków reprezentacji danej grupy wiekowej wynika z potrzeb
szkoleniowych i możliwości finansowych.
10. Skład reprezentacji ogłaszany będzie na witrynie internetowej Polskiego Związku
Taekwondo Olimpijskiego pod adresem: www.pztaekwondo.pl
Uwaga:
1§ pkt 7. Wyjątek stanowią Światowe Kwalifikacje Olimpijskie i Igrzyska Olimpijskie gdzie wybór reprezentacji określają
odrębne przepisy
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§2
Kryteria selekcji do Reprezentacji Polski
1. Zawodnik powołany do Reprezentacji Polski musi spełnić następujące wymagania:
a) posiadać aktualną licencję zawodniczą w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego
b) posiadać aktualną licencję zawodniczą (Global Athlete Licence) Światowej Federacji
Taekwondo (WTF)
c) posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie wykonane w Centralnym Ośrodku
Medycyny Sportowej w Warszawie
d) posiadać paszport ważny minimum rok
e) złożyć w biurze PZTO formą elektroniczną formularz „Reprezentanta Polski” wraz z
załącznikami w terminie do 31 stycznia danego roku
f) być posiadaczem stopnia szkoleniowego:
• Senior, Młodzieżowiec – minimum 1 dan
• Junior – minimum 1 kup
• Junior młodszy – minimum 2 kup
• Młodzik – stopień określony w komunikacie zawodów, na które mogą dokonywać
zgłoszenia tylko federacje narodowe
Uwagi:
§2 pkt 1 ppkt c) W przypadku braku badań w COMS o których mowa w podpunkcie c), zawodnik po okazaniu ważnych
badań wykonanych w innej placówce, zobowiązany będzie do wykonania badań w COMS

2. W kategoriach wiekowych: Młodzież, Junior i Kadet, najwyżej sklasyfikowane osoby w
rankingu PZTO, spełniające wymogi o których mowa w §2 pkt. 1 zostają powołane do
Reprezentacji Polski. Liczba zawodników powołanych, jest zależna od ilości miejsc
określonych przez zarząd PZTO dla danych kategorii wiekowych.
3. W przypadku kontuzji zawodnika reprezentacji, do składu powoływana jest następna
najwyżej sklasyfikowana osoba z rankingu PZTO/WTF.
4. Na turnieje mistrzowskie rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy do reprezentacji
powoływana jest tylko jedna osoba w danej kategorii wagowej. W przypadku dwóch lub
więcej osób wysoko sklasyfikowanych będących w tej samej kategorii wagowej, powołana
zostaje tylko jedna osoba znajdująca się wyżej w rankingu PZTO/WTF. Zawodnicy
reprezentacji na w/w turnieje są powoływani do składu w kategoriach wagowych, w których
są sklasyfikowani w rankingu bez możliwości ich zmiany. W przypadku braku możliwości
wystartowania w kategorii w której został powołany zawodnik, miejsce w reprezentacji
przechodzi na następną najwyżej sklasyfikowaną osobę. W pozostałych akcjach PZTO
dopuszcza się powołanie dwóch lub więcej zawodników w tej samej kategorii wagowej lub
jej zmianę.
5. Po ogłoszeniu składu reprezentacji na poszczególne akcje istnieje możliwość dołączenia do
składu w nieobsadzonych przez PZTO kategoriach wagowych na koszt własny po
pozytywnej opinii Zarządu PZTO oraz pod warunkiem, że zawodnik jest sklasyfikowany w
rankingu PZTO/WTF i spełnia wymogi z §2 pkt. 1.
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§3
Ranking Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
1. Głównym zadaniem rankingu PZTO jest wyłonienie Reprezentacji Polski na turnieje
mistrzowskie, turnieje międzynarodowe oraz zgrupowania i konsultacje, w których bierze
udział Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.
2. Ranking PZTO prowadzony jest w 4 kategoriach wiekowych:
• Młodzik 10-11 lat
• Kadet międzynarodowy (junior młodszy) 12-14 lat,
• Junior 15-17 lat,
• Młodzieżowiec międzynarodowy (U21) 16-20
3. Zawody w kraju i zagranicą podlegające rankingowi ustalane są dla każdej grupy wiekowej
oddzielnie przez Zarząd PZTO oraz ogłaszane w formie dokumentu „Turnieje Rankingowe”.
4. Suma punktów zdobytych przez danego zawodnika na turniejach rankingowych klasyfikuje
go na liście rankingowej.
5. Aktualny ranking dla każdej kategorii wiekowej oraz spis turniejów rankingowych dostępny
jest na witrynie internetowej Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego pod adresem:
www.pztaekwondo.pl
6. Punkty do rankingu dla każdej grupy wiekowej uzyskiwane są przez zawodników według
poniższej tabeli:

Turnieje

Ranga

Młodzieżowe Igrzyska
Olimpijskie

Miejsca - punktacja
1

2

3

5-8

9-16

17-32

33-64

65-128

P20

100

60

38

21,6

15,12

10,6

7,41

5,2

Mistrzostwa Świata

P12

60

38

21,6

12,96

9,07

6,35

4,44

3,11

Mistrzostwa Europy

P8

40

24

14,4

8,64

6,05

4,24

2,97

2,1

P4

20

12

7,2

4,32

3

2,1

1,48

1

P2

10

6

3,6

2,16

1,5

1,06

0,74

0,52

P1

5

3

1,8

1,08

0,75

0,53

0,37

0,26

Wyznaczone turnieje klasy
m-n, w tym PO
OOM, MPJ (bez MMP),
Puchary Polski – P2
Puchary Polski- P1

Uwaga: za każdą wygrana walkę zawodnik uzyskuje dodatkowe punkty według poniższego schematu:
1 punk – za wygraną walkę w turnieju P1
2 punkty – za wygraną walkę w turnieju P2
4 punkty – za wygraną walkę w turnieju P4
8 punków – za wygraną walkę w turnieju P8
12 punków – za wygraną walkę w turnieju P12
20 punktów – za wygraną walkę w turnieju P20
•

w turniejach P1 i P2 zawodnik może uzyskać łącznie maksymalnie 80 punktów rocznie

7. Suma punktów każdego zawodnika w rankingu PZTO redukowana jest każdego roku w
grudniu o 90% punkty zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku.
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8. Zawodnicy w rankingu PZTO są sklasyfikowani w kategoriach wagowych danych dla
swojego rocznika. Jednakże przy zmianie kategorii wagowej, punkty rankingowe nie
przechodzą za zawodnikiem do innej kategorii wagowej. W związku z tym zawodnik na
liście rankingowej może być wykazany kilka razy w różnych kategoriach wagowych.
9. Punkty rankingowe są przyznawane tylko w danych grupach wiekowych dlatego przy
przejściu do wyższej kategorii wiekowej zawodnicy nie zachowują punktów rankingowych.
10. Zawodnicy w wieku 16-17 lat mogą być sklasyfikowani w rankingu juniorów jak i
młodzieżowców. Jednakże punkty zdobyte w jednej kategorii wiekowej nie liczą się w żaden
sposób w drugiej kategorii wiekowej, w związku z czym zawodnik musi wziąć udział w
imprezach rankingowych dla danych kategorii wiekowych.
11. Wyłączne prawo interpretacji regulaminu ma PZTO.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na oficjalnej stronie PZTO.
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