INFORMACJA DOTYCZĄCA SYSTEMU KWALIFIKACJI NA IMPREZY MISTRZOWSKIE
JUNIORÓW W ROKU 2018
W związku z koniecznością wyłonienia reprezentacji na turniej kwalifikacyjny do
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich (MIO) Buenos Aires 2018, Polski Związek Taekwondo
zmuszony był dostosować procedury kwalifikacyjne na niżej wymienione turnieje:
1. Turniej kwalifikacyjny do MIO, Hammamet/Tunezja 6-7.04.2018
2. Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 1-12.10.2018
3. Mistrzostwa Świata Juniorów (MŚJ), Hammamet/Tunezja
Procedury na dwie pierwsze imprezy mistrzowskie zawarte są w osobnym dokumencie:
„PROCEDURA WYBORU REPREZENTACJI POLSKI W TAEKWONDO DO
MŁODZIEŻOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH BUENOS AIRES 2018”
Wybór reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów odbędzie się na podstawie Rankingu
Juniora PZTO tak jak w latach ubiegłych. Jednak zawodnicy startujący w kategoriach
wagowych olimpijskich będą mogli się zdeklarować w kategoriach wagowych nieolimpijskich
(jedną kategorię wyżej lub jedną kategorię niżej od kategorii olimpijskiej w której startują).
Taka sytuacja pozwoli na rywalizację do MIO bez obawy utraty miejsca w reprezentacji na
MŚJ 2018.
Założenia ogólne:
- informacja dotyczy tylko zawodników juniorów urodzonych pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31
grudnia 2002
- zawodnicy, którzy biorą udział w rywalizacji w kategoriach wagowych
olimpijskich mogą się zdeklarować w wadze nieolimpijskiej według tabeli poniżej,
Mężczyźni:
Kobiety:
Możliwe do deklaracji
Możliwe do deklaracji
Kat. olimpijskie
Kat. olimpijskie
kat. nieolimpijskie
kat. nieolimpijskie
- 48 kg
- 55 kg
- 63 kg
- 73 kg
Powyżej 73 kg

- 45 kg
- 51 kg
- 51 kg
- 59 kg
- 59 kg
- 68 kg
- 68 kg
- 78 kg
- 78 kg
+ 78 kg

- 44 kg
- 49 kg
- 55 kg
- 63 kg
Powyżej 63 kg

- 42 kg
- 46 kg
- 46 kg
- 52 kg
- 52 kg
- 59 kg
- 59 kg
- 68 kg
- 68 kg
+ 68 kg

- jeżeli zawodnik nie zdeklaruje kategorii wagowej nieolimpijskiej to punkty automatycznie
będą zaliczane do kategorii wagowej olimpijskiej (automatyczna deklaracja do kategorii
wagowej w której startuje)
- po zadeklarowaniu kategorii wagowej nieolimpijskiej zawodnik będzie otrzymywał do niej
(tylko i wyłącznie) punkty z kategorii wagowej olimpijskiej w której startuje
- po zadeklarowaniu wagi (olimpijskiej lub nieolimpijskiej) zawodnik nie może już jej zmienić

- zapisy powyższe dotyczą tylko trzech (3) turniejów rankingowych:
I.
II.
III.

Puchar Polski P2 Olsztyn 2017
Puchar Polski P2 Wielkopolska 2018
Puchar Świata G1 Słowenia/Maribor 2018

- w związku z powyższym podczas turnieju rankingowego Puchar Polski P2 Olsztyn 2017,
będzie możliwość nieodpłatnej zmiany kategorii wagowej dla Juniorów podczas rejestracji
- w rywalizacji do MŚJ 2018 pod uwagę będzie brany tylko i wyłącznie standardowy ranking
Juniorów PZTO, (zredukowany po turnieju w Chorwacji 2017 o 90%)
- ilość osób powołanych na MŚJ 2018 będzie zależna od otrzymanych środków na rok 2018
oraz akceptacji MSiT
- deklaracji kategorii wagowej nieolimpijskiej dokonujemy poprzez wiadomość e-mail na adres
rankingpzto@gmail.com dnia 6.12.2017. Wiadomość musi zawierać następujące informację:
Imię i nazwisko zawodnika, kategoria wagowa olimpijska w której startuje zawodnik oraz
zadeklarowaną kategorię wagową nieolimpijską np. Jan Kowalski, -63 kg, -68 kg
Przykład:
Jan Kowalski bierze udział w rywalizacji do MIO w kategorii wagowej – 63 kg („olimpijskiej”)
ale jest zainteresowany udziałem w MŚJ w wadze – 68 kg. Deklaruje się w wadze – 68 kg i
punkty do MŚJ 2018 są mu przypisywane do kategorii wagowej – 68 kg pomimo tego, że startuje
w – 63 kg.
W rywalizacji w MIO przegrywa rywalizację, ma za mało punktów i jest drugi w kategorii
wagowej olimpijskiej -63 kg – nie jest brany do reprezentacji na kwalifikacje MIO.
W rankingu Juniora PZTO jest czwarty w rankingu ogólnie i pierwszy w zadeklarowanej wadze
-68 kg. Zostaje powołany na MŚJ 2018 (po akceptacji MSiT).

