
Regulamin Powoływania Reprezentacji Polski Poomsae
i zasady rankingu Poomsae Polskiego Związku Taekwondo.

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego powołuje Reprezentację Polski, zwaną dalej 
„Reprezentacją”.
2.Reprezentacja Polski jest wybierana w następujących kategoriach wiekowych:
- Masters (51 lat i starsi)
- Senior 3 (41-50 lat)
- Senior 2 (31-40lat)
- Senior 1 (18-30 lat)
- Junior (15-17 lat)
- Junior młodszy (kadet) (12-14 lat)
3.Na turnieje mistrzowskie rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, reprezentacja wybierana 
jest i ogłaszana po zatwierdzeniu przez zarząd PZTO na minimum 4 tygodnie przed terminem 
rozpoczęcia danej imprezy.
4.PZTO w każdej chwili ma możliwość dołączenia zawodnika do reprezentacji na zasadzie „Dzikiej
Karty”, w przypadku uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego.
5.Podstawą wyboru zawodników do reprezentacji w kategoriach Masters, Senior, Junior i Kadet, 
jest Ranking Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego Poomsae, zwany dalej „rankingiem 
PZTOP”.
6.Szczegółowa ilość członków reprezentacji danej grupy wiekowej, wynika z potrzeb 
szkoleniowych i możliwości finansowych.
7.Skład reprezentacji ogłaszany będzie na witrynie internetowej Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego pod adresem: www.pztaekwondo.pl.

§ 2
Kryteria selekcji do Reprezentacji Polski

1.Zawodnik powołany do Reprezentacji Polski musi spełnić następujące wymagania:
a) posiadać aktualną licencję zawodniczą w Polskim Zawiązku Taekwondo Olimpijskiego
b) posiadać aktualną licencję zawodniczą (Global Athlete License) Światowej Federacji  
    Taekwondo (WT)
c) posiadać aktualne badania sportowo-lekarskie, wykonane w Centralnym Ośrodku
 Medycyny Sportowej w Warszawie.
d) posiadać paszport ważny minimum rok
e) w wyznaczonym terminie, złożyć w biurze PZTO, elektroniczny formularz
 „Reprezentanta Polski” z załącznikami 
f) być posiadaczem stopnia szkoleniowego:
 * Masters, Senior – minimum 1 DAN
 * Junior, Junior młodszy (Kadet) – minimum 2 kup
2.W kategoriach wiekowych Masters, Senior, Junior i Kadet, najwyżej sklasyfikowane osoby w 
rankingu PZTOP, spełniające wymogi o których mowa w §2 pkt.1, zostają powołane do 
Reprezentacji Polski. Liczba zawodników powołanych dla danych kategorii wiekowych, jest 
zależna od ilości miejsc określonych przez PZTO.
3.W przypadku kontuzji zawodnika reprezentacji, do składu, powoływana jest następna najwyżej 
sklasyfikowana osoba z rankingu PZTOP.

http://www.pztaekwondo.pl/


4.W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się powołanie zawodnika do Reprezentacji Polski jeżeli 
ten nie spełnia kryterium zawartego w §2 pkt. 2 dotyczącego posiadania najwyższej ilości punktów 
w rankingu PZTOP. Może być to związane z czasową przerwą w rywalizacji sportowej 
spowodowanej np. ciążą, chorobą, kontuzją lub inną sytuacją życiową która uniemożliwiła mu 
rywalizację sportową. Tym samym zawodnik nie mógł zdobywać punktów do rankingu PZTOP. 
W takim przypadku brane pod uwagę są:
- dotychczasowe osiągnięcia
- analiza danej kategorii wiekowej
- aktualne możliwości zawodnika
- opinia trenera Reprezentacji Polski
5.Na turnieje mistrzowskie rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, do reprezentacji 
powoływana jest tylko po jednej osobie spośród kobiet i mężczyzn w danej kategorii wiekowej. W 
przypadku dwóch lub więcej osób wysoko sklasyfikowanych, będących w tej samej kategorii 
wiekowej, powołana zostaje tylko jedna osoba, znajdująca się wyżej w rankingu PZTOP. 
Zawodnicy reprezentacji na w/w turnieje, są powoływani do składu, w kategoriach wiekowych, w 
których są sklasyfikowani w rankingu. 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 wiekowej.
6.Podczas powoływania Reprezentacji Polski Zarząd PZTO w pierwszej kolejności będzie brał pod 
uwagę kategorię Senior i Junior następnie Kadet i Masters. 
7.Po ogłoszeniu składu reprezentacji na poszczególne akcje, istnieje możliwość dołączenia do 
składu w nieobsadzonych przez PZTO kategoriach wiekowych, na koszt własny i po pozytywnej 
opinii Zarządu PZTO, oraz pod warunkiem, że zawodnik jest sklasyfikowany w rankingu PZTOP i 
spełnia wymogi z §2 pkt.1.

                                                          § 3
Ranking Poomsae Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego

1.Głównym zadaniem rankingu PZTOP, jest wyłonienie Reprezentacji Polski, na turnieje 
mistrzowskie, turnieje międzynarodowe, oraz zgrupowania i konsultacje, w których bierze udział 
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.
2.Ranking PZTOP prowadzony jest w  kategoriach wiekowych
- Masters (51 lat i starsi)
- Senior 3 (41-50 lat)
- Senior 2 (31-40lat)
- Senior 1 (18-30 lat)
- Junior (15-17 lat)
- Junior młodszy (kadet) (12-14 lat)
3.Zawody w kraju i zagranicą, podlegające rankingowi, ustalane są przez Zarząd PZTO, dla każdej 
grupy wiekowej oddzielnie, oraz ogłaszane w formie dokumentu „Turnieje Rankingowe”.
4.Suma punktów zdobytych na turniejach rankingowych przez danego zawodnika, 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 
poniższych tabel odpowiednio dla zawodów WT i krajowych:
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TURNIEJ
Miejsca - punktacja

1 2 3 4-8

Mistrzostwa Świata 100 60 30 10

Mistrzostwa Europy 80 50 30 8

Wyznaczone turnieje klasy A 30 22 16 8

TURNIEJE KRAJOWE
Miejsca - punktacja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OOM, Techniczne 
Mistrzostwa Polski

10 9 8 6 5 4 3 2 1

Wyznaczone Puchary 
Polski i inne turnieje

8 7 6 5 4 3 2 1 0

7.Suma punktów każdego zawodnika w rankingu PZTOP, redukowana jest każdego roku w dniu 1 
grudnia, o 90%, punkty zaokrąglone są do dwóch miejsc po przecinku.
8.Zawodnicy w rankingu PZTOP, są sklasyfikowani w kategoriach wiekowych. Przy zmianie 
kategorii wiekowej, punkty rankingowe przechodzą za zawodnikiem do nowej kategorii 
zredukowane do ich 10% zgodnie z pkt. 7, występuje to wyłącznie na przełomie roku 
kalendarzowego.

§4
Status Członka Kadry Narodowej

Warunkiem oficjalnego (ostatecznego) powołania do kadry narodowej jest pisemne potwier-
dzenie przyjęcia obowiązków członka Reprezentacji Polski i realizacji przyjętego przez Związek 
planu szkolenia. 

§5
Obowiązki Członka Reprezentacji Polski

1. Realizacji indywidualnego programu szkolenia, opracowanego przez PZTO
2. Przestrzegania postanowień regulaminów sportowych i uchwał Związku oraz decyzji
 kierownictwa, trenera i lekarza reprezentacji.
3. Przestrzegania postanowień organizatora zawodów.
4. Poddawania się badaniom lekarskim, wydolnościowym, antydopingowym.
5. Przestrzegania zakazu zażywania środków dopingujących, narkotycznych i używek.
6. Przestrzegania zakazu zażywania jakichkolwiek lekarstw i odżywek bez wcześniejszej akceptacji
lekarza reprezentacji. 
7. Używania przekazanego przez Związek sprzętu i stroju reprezentanta Polski oraz dbałości o ten 
strój i sprzęt, zwrotu sprzętu w przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w Kadrze Narodowej.



8. Przestrzegania zakazu umieszczania we własnym zakresie jakichkolwiek dodatkowych znaków i 
napisów na stroju i sprzęcie o którym mowa w §5 pkt 7.
9. Przestrzegania sportowego trybu życia.
10. Rozwiązywania powstałych problemów w drodze bezpośrednich negocjacji z kierownictwem 
reprezentacji lub Zarządem PZTO.

§6

Zawodnicy Kadry Narodowej, powołani i realizujący przyjęty przez związek plan 
szkolenia mogą:

1. otrzymywać sprzęt sportowy 
2. nagrody za osiągniecie wysokich wyników sportowych (zgodnie z aktualnymi 
przepisami)
3. stypendia sportowe (zgodnie z aktualnymi przepisami).

§7

Postanowienia końcowe

Prawo interpretacji regulaminu lub uszczegółowienie kryteriów przysługuje Zarządowi PZTO. 


