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Niniejszym potwierdzamy,że taekwondo obejmuje dwa rodzaje dyscypliny:o|impijskq(Kyorugi)oraz
nieolimpijskq(Poomsae).
W ramach dyscypliny olimpijskiej (Kyorugi), w uznanych turniejach międzynarodowych, w tym
Mistrzostwach świata Taekwondo Seniorów, turniej składa się z 16 zatwierdzonych kategorii
wagowych, ośmiudla mężczyzniośmiudla kobiet, zgodnie z informacjq poniżej:
-54 kg -58 kg, -63 kg, -68 kg, .74kg, -80 kg, -87 kg, oraz +87 kg
. Mężczyźni:
. Kobiety: -46kg,.49 kg, 53 kg, .57 kg, -62 kg, .67 kg, -73 kg, oraz +73 Ę
Zgodnie z proceduramiWTF obowiqzujqcymid|aTaekwondo na |grzyskacho|impijskich {ważnymiod
15 września2015 r') oraz Statutem RankinguWor|d Taekwondo (ważnymod dnia 1sĘcznia 2018 r.),
wszystkie punkty zebrane w dowo|nym przedziale wagowym na Mistrzostwach Świata Taekwondo
Seniorów sq traktowane jako punkty w jednym z o|impijskichprzedziałówwagowych i ujmowane na
OlimpUskiej LiścieRankingowej, wedtug której sportowcy sq kwa|ifikowani do uczestnictwa w
lgrzyskach.
PonieważMiędzynarodowy Komitet o|impijski ogranicza całkowitqliczbę uczestników w dyscyplinie
taekwondo do 64 kobiet i 64 mężczyzn'na lgrryskacho|impijskichobowiqzujetylko osiem przedziatów
wagowych (cztery dla każdejptci}.W zwiqzku z Ęm, standardowe przedziaływagowe wykorzysĘwane
w turniejach loka|nychi międzynarodowychsq zatwierdzane i uznawane za częśćponiższychkategorii
olimpijskich:
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W zwięzkuz potłryższym,
uznajesię żekażdyuzyskany
medafpunktwdowo|nymz ośmiustandardowo
uznawanych przedziabw jest traktowany iako medafpunkt uryskany w olimpijskiej dyscyplinie
sportowei taekwordo i odpowiednio odzwiercied|onyna o|impijskiej LiścieRankingowej WT.
Podsumowując, potwierdzamy, że ułsrystkie 16 kategorii wagowych WT na|eżydo o|łmpijskĘ
dyscyplinysportowej taehrondo.
Z poważaniem,
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Jay Lee
Starsry Ęrektor
Departament Sportu i Zarządzania Wydarzeniami
fkaniada*u,nen&i/
ta niżejpdpisana Anna Mcch, tłumaa języka angielskiegowpisany na tktę ttumaczyprzysięfuch prowadzonq
pnez Ministra Spławiedliwościpod numerem TP/77/o8, niniejszympoświadczamzgodnośćtłumaczenia
z
akazanym mi dakumentem elekronicznym sponqdzonym w języku angielskim-|lwagi ttumącza podano
w
nawiąsachkwddratowch.
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