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PROCEDURY STANDARDOWE ZAWODÓW TAEKWONDO NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

Artykuł 1:
Przeznaczenie dokumentu
Przeznaczeniem niniejszych procedur standardowych, dalej nazywanych „Procedurami”, jest
sprawiedliwe i płynne rozwiązywanie wszystkich problemów dotyczących zawodów taekwondo na
Igrzyskach Olimpijskich, zgodnie ze Statutem Światowej Organizacji Taekwondo (WTF), dalej
nazywanym „Statutem WTF” i Regulaminem Zawodów Światowej Organizacji Taekwondo (WTF),
dalej zwanym „Regulaminem Zawodów WTF”.
Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich (dalej zwany „OCOG”) powinien korzystać z
najnowszych, aktualnych wersji Statutów WTF i

Regulaminów Zawodów WTF dla uzyskania

głębszego wyjaśnienia Artykułów niniejszego dokumentu.

Artykuł 2:
Pole Zawodów
Pole zawodów (jedna mata) na Igrzyskach Olimpijskich powinna być zainstalowana na
podwyższeniu o wysokości 06.m - 1m powyżej podłoża, część zewnętrzna od Linii Ograniczającej
powinna mieć 2m szerokości. Dla bezpieczeństwa zawodników zewnętrzna część podwyższenia
powinna opadać do poziomu podłoża pod kątem mniejszym niż 30 stopni.

Artykuł 3:
Kategorie wagowe
Kategorie wagowe na Igrzyskach Olimpijskich podzielone są następująco:
MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

Do 58 kg

Nie przekracza 58 kg

Do 49 kg

Nie przekracza 49 kg

Do 68 kg

Ponad 58 kg i nie przekracza
68 kg

Do 57 kg

Ponad 49 kg i nie przekracza
57 kg

Do 80 kg

Ponad 68 kg i nie przekracza
80 kg

Do 67 kg

Ponad 59 kg i nie przekracza
67 kg

Powyżej 80 kg

Ponad 80 kg

Powyżej 67 kg

Ponad 67 kg
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Artykuł 4:
Zebranie kierowników ekip i losowanie
4.1

Zebranie kierowników ekip i losowanie powinno zostać przeprowadzone pod
wspólną kontrolą Delegata Technicznego WTF i OCOG dwa (2) dni przed
pierwszym dniem zawodów.

4.2

W oparciu o Światowy Ranking WTF z dnia 1 lipca 2016 czołowa ósemka (8)
zawodników zostanie rozstawiona w kolejności miejsc rankingowych, podczas gdy
pozostali zostaną rozlosowani.

4.3

Nie ma dodatkowych losowań, nawet jeśli zdyskwalifikowani są obydwaj zawodnicy
w parze.

4.4

Zawodnicy rozstawieni w każdej kategorii wagowej zostaną ogłoszeni na stronie
internetowej WTF najwcześniej 10 lipca 2016 po zakończeniu zgłoszeń. Z zasady
50% zawodników powinno zostać rozstawionych, jednakże liczba ta może być
zmniejszona do siedmiu (7) w kategorii wagowej, w której udział wybierze Komitet
Olimpijski państwa gospodarza. Jeżeli zawodnik z tego kraju nie zostanie
rozstawiony do czwartego miejsca (4) według jego/jej miejsca w rankingu WTF,
zostanie rozstawiony/a na czwartym miejscu (4).
Narodowa federacja państwa gospodarza Igrzysk Olimpijskich otrzyma cztery (4)
automatyczne miejsca kwalifikacji zawodników. Wszyscy czterej zawodnicy
rozstawieni będą na czwartej pozycji lub wyższej, jeżeli indywidualnie posiadają
miejsce w rankingu WTF od 1 do 3 na dzień 1 lipca 2016. Państwo gospodarza
może wybrać nie przyjęcie automatycznego rozstawienia na czwartej (4) pozycji,
ale będzie to dotyczyło całego zespołu, a nie pojedynczych zawodników. Narodowa
federacja państwa gospodarza musi potwierdzić swoje stanowisko nie później niż
do 31 maja 2016.

4.5

Po ogłoszeniu rozstawionych zawodników, z zasady nie powinno być zmian w
kolejności rozstawienia. W przypadku, gdy rozstawiony zawodnik nie może
startować z jakiś powodów następny najwyżej sytuowany zawodnik zajmie jego
miejsce i tak dalej. Po wręczeniu listy do LOCOG, najpóźniej 1 godzinę przed
losowaniem nie będzie dalszych zmian w rozstawieniu zawodników.
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Artykuł 5:
Sposób rozgrywania zawodów
5.1

Zawody taekwondo na Igrzyskach Olimpijskich rozgrywa się w systemie
turniejowym pojedynczej eliminacji z repasażami o brązowy medal. Zwycięzca walki
finałowej zdobywa złoty medal, a przegrywający zdobywa srebrny medal.
Repasaże rozgrywa się między zawodnikami, którzy przegrali z dwoma finalistami
w fazie eliminacji. W repasażach przegrany w półfinałach w fazie eliminacji będzie
rozstawiony bezpośrednio do każdego finalisty repasażu, ale po przeciwnej stronie
drabinek. Pozostali przegrani wchodzą do repasaży nierozstawieni po tej samej
stronie drabinek, po której startowali w fazie eliminacji.
Każdy z dwu zwycięzców finałów repasaży zdobywa brązowy medal.
Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani z zawodów z powodów
dyscyplinarnych decyzją Komisji Nadzoru Zawodów nie mogą awansować do
repasaży.

5.2

W przypadku remisu, rozegrana zostaje czwarta (4) runda, zwana rundą o złoty
punkt, po jednominutowej (1min) przerwie po rundzie trzeciej (3). Żadne punkty, ani
kary Gam-Jeom i Kyong-go z poprzednich trzech rund nie są brane pod uwagę w
rundzie o złoty punkt.
Gdy zawodnik zdobywa punkt w rundzie o złoty punkt, on lub ona zostaje
ogłoszony/a zwycięzcą.
W przypadku remisu po rundzie o złoty punkt zwycięzca zostaje ogłoszony na
podstawie decyzji sędziów o przewadze oraz wykazywanej inicjatywie podczas
rundy o złoty punkt.

5.3

Oficjalna klasyfikacja w każdej kategorii wagowej jest następująca:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 miejsce i Złoty Medal: zwycięzca walki finałowej
2 miejsce i Srebrny Medal: przegrany w walce finałowej
3 miejsca i Brązowy Medal: zwycięzcy finałów repasaży
5 miejsca:przegrani walk finałowych repasaży
7 miejsca: przegrani do piątych miejsc repasaży
9 miejsca: ćwierćfinaliści, którzy nie weszli do półfinałów ani repasaży
11 miejsca: zawodnicy, którzy przegrali w fazie wstępnej i nie weszli do
repasaży
Kolejne miejsca: zawodnicy, którzy nie uzyskali wymaganej wagi albo zostali
zdyskwalifikowani z udziału w zawodach.

________________________________________________________________________
3

PROCEDURY STANDARDOWE ZAWODÓW TAEKWONDO NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH

5.4

Postępowanie w przypadku dyskwalifikacji obydwu zawodników.
W przypadku wystąpienia powyższej sytuacji w jednym z półfinałów przegrani z
dwoma zdyskwalifikowanymi półfinalistami w rundzie 1/16 awansują do repasaży
po tej samej stronie drabinek, aby walczyć przeciwko sobie. Ponadto obydwaj
przegrani ze zdyskwalifikowanymi półfinalistami w rundzie ćwierćfinałowej
awansują do repasaży po przeciwnych stronach drabinek by walczyć każdy z
każdym. W rezultacie liczba walk repasażowych z włączeniem walki o brązowy
medal może zostać zmieniona w zależności od sytuacji.
Zwycięzca innej walki półfinałowej zostaje automatycznie ogłoszony zwycięzcą
danej kategorii wagowej bez dalszej rywalizacji ponieważ żaden ze
zdyskwalifikowanych zawodników nie awansował do finału. W tym przypadku nie
nagradza się 2 miejsca. Zawodnik. który przegrał z awansującym finalistą w
(czystym) półfinale zostaje awansowany „przez” i rozstawiony bezpośrednio do
walk o brązowy medal (repasaże finałowe) po przeciwnej stron ie drabinek.
Przegrywający ze zwycięzcą kategorii wagowej w walkach 1/16 oraz w ćwierćfinale
awansują do repasaży po tej samej stronie drabinek.
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Artykuł 6:
Przedstawiciele Techniczni
6.1

Wyznaczani przez WTF Międzynarodowi Przedstawiciele Techniczni (ITO) dzielą
się na Delegatów Technicznych (TD), Kontrolerów Technicznych (TC), Komisję
Nadzoru Zawodów (CSB), Sędziowie Apelacyjni (RJ) i Sędziowie Międzynarodowi
(IR), podczas gdy Narodowi Przedstawiciele Techniczni (NTO) są wyznaczani przez
Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich (OCOG). Liczba NTO wymaga
zatwierdzenia przez WTF.

6.2

Zadaniem Przedstawicieli Technicznych jest zapewnienie Przestrzegania
Regulaminu Zawodów WTF, przewodniczenie Zebraniu Kierowników Drużyn i
Losowaniu. Przedstawiciele Techniczni powinni sprawdzać plany awaryjne
Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich i podejmować ostateczne decyzje
w takich sprawach.
Przedstawiciele Techniczni są ponadto odpowiedzialni za
sprawdzenie i zaaprobowanie obsad sędziowskich.
W każdej sytuacji nie przewidzianej w Regulaminie Zawodów WTF czy
Procedurach Standardowych Przedstawiciele Techniczni podejmują decyzję i ma
ona charakter ostateczny.

6.3

Zadanie Kontrolerów Technicznych (TCs) jest zapewnienie, że zawody przebiegają
zgodnie z harmonogramem, współpraca ze wszystkimi zaangażowanymi w
organizację zawodów taekwondo instytucjami jak ORIS, OCOG Technology, Sport
Presentation and OBS, w bliskiej współpracy z Menedżerem Zawodów Komitetu
Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich. Kontrolerzy Techniczni są także
odpowiedzialni za wydanie „Oficjalnego Komunikatu” w przypadkach, gdy powinien
być on wydany. TC odpowiedzialni są również za nadzór i zaaprobowanie sprzętu
do ważenie i rezultatów ważenia zawodników.

6.4

Zadaniem Komitetu Nadzoru Zawodów (CSB) jest ocena działania sędziów,
arbitrów, komisji odwoławczej oraz podejmowanie działań dyscyplinarnych wobec
popełniających błędne decyzje. CSB winien stanowić także Komitet Sankcji
Specjalnych (ESC) podejmujący działania dyscyplinarne wobec zawodników i/lub
przedstawicieli oficjalnych drużyn, którzy zachowali się nagannie lub /i złamali
zasady regulaminów WTF podczas zawodów włączając w to, ale i nie ograniczając
tylko do dyskwalifikacji ze współzawodnictwa w Taekwondo na Igrzyskach
Olimpijskich. Ponadto, członkowie CSB odpowiedzialni są za wsparcie dla
Przedstawicieli Technicznych w sprawach medycznych, prowadzenia rywalizacji
sportowej itp.

6.5

Zadaniem Sędziów Apelacyjnych (RJ) jest obsługa systemu video-replay w
wypadku żądania trenera i wydanie decyzji o potwierdzeniu lub odrzuceniu
żądania. Decyzja Sędziów Apelacyjnych (RJ) jest ostateczna i nie ma od niej
odwołania ze strony obydwu trenerów.

6.6

Zadaniem Sędziów Międzynarodowych (IR) jest oficjalne kierowanie
współzawodnictwem. Zadania sędziowskie obejmują Sędziów, Arbitra, Asystenta
Technicznego. Ponadto IR odpowiedzialni są za przeprowadzenie ważenia oraz
kontroli technicznej z pomocą Narodowych Przedstawicieli Technicznych.
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Artykuł 7:
Protest
7.1

Procedura protestu odbywa się zgodnie z Regulaminem Zawodów WTF

Artykuł 8:
Zawody Kontrolne
Trzy podstawowe cele Zawodów Kontrolnych to: przetestowanie miejsca rozgrywania zawodów, a
w szczególności Pola Walki (FOP), zaplecza socjalnego zawodników, przeszkolenie, zgranie i
ocena pracy organizatorów, pracowników (jeśli zostali zatrudnieni) i wolontariuszy w warunkach
zawodów kontrolnych i wypracowanie struktury zintegrowanego, efektywnego zespołu oraz
określenie sprawności systemów technicznych i procesów wspierających wszystkie funkcjonalne
aspekty miejsca rozgrywania zawodów i ogólnie środowiska Igrzysk. Z zasady, państwa, które
zakwalifikowały się do współzawodnictwa w taekwondo na Igrzyskach Olimpijskich mają aprobatę
na udział w Zawodach Kontrolnych., jednakże WTF może w danym przypadku wybrać
uczestniczące państwa.

Artykuł 9:
Kryteria i limity startów w igrzyskach olimpijskich
9.1

Każdy Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) może zgłosić tylko jednego zawodnika
w kategorii wagowej.

9.2

Na każde kontynentalne zawody kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich państwo
gospodarza wyznaczane jest przez zarząd WTF. Zawody te obsługiwane są przez
komitety organizacyjne każdego państwa gospodarza w ścisłej współpracy z WTF.

9.3

Każdy zawodnik umiejscowiony w czołowej 6 Olimpijskiego rankingu WTF po
Finałach Grand Prix 2015 automatycznie kwalifikuje się na miejsce dla swojego
Narodowego Komitetu Olimpijskiego (NOC). Jeżeli więcej niż jeden zawodnik z
danego kraju jest w czołowej 6 rankingu olimpijskiego NOC wybierze jednego
zawodnika, a miejsce drugiego jest przeznaczane dla następnego najwyżej
ulokowanego zawodnika rankingu. Na przykład: kraj ma zawodników na miejscach
3 i 6, wybiera zawodnika 3 więc miejsce przechodzi na zawodnika 7 w rankingu.
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9.4

NOC może zgłosić maksymalnie 4 zawodników i 4 zawodniczki poprzez pozycję w
Rankingu Olimpijskim. Każdy NOC który zakwalifikuje minimum 2 zawodników i 2
zawodniczki poprzez pozycję w Rankingu Olimpijskim będzie traktowany jako
wypełniający swój limit miejsc i nie będzie mu wolno brać udziału w
kontynentalnych zawodach kwalifikacyjnych, jednakże, gdy nie zakwalifikuje
minimum 4 miejsc zezwala się mu na współzawodnictwo o dodatkowe miejsca
poprzez kontynentalne zawody kwalifikacyjne.

9.5

Przydział miejsc kwalifikacyjnych uzyskanych w Olimpijskim Rankingu WTF:
9.5.1 Miejsce kwalifikacyjne, z zasady jest przydzielone do zawodnika z
odpowiedniego kraju.
9.5.2 Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) ma prawo przyjęcia lub
odrzucenia osiągniętego przez swojego zawodnika miejsca
kwalifikacyjnego w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia z
WTF.
9.5.3 W przypadku odrzucenia, miejsce zostanie przekazane następnemu
najwyżej klasyfikowanemu w Rankingu Olimpijskim WTF
zawodnikowi pod warunkiem, że nie przekracza to narodowego limitu
dla NOC.
9.5.4 Narodowy
Komitet
Olimpijski
(NOC)
może
wymienić
zakwalifikowanego zawodnika nie później niż 31 Maja 2016 wyłącznie
w razie ważnego powodu oraz gdy wymieniający zawodnik był w
czołowej 20 rankingu w odpowiedniej kategorii wagowej Rankingu
Olimpijskiego WTF kiedykolwiek pomiędzy Styczniem 2016 a Majem
2016. W takim przypadku odpowiedni Narodowy Komitet Olimpijski
powinien przesłać do WTF na piśmie oficjalny wniosek do
rozpatrzenia. Do WTF należy decyzja o jego odrzuceniu lub przyjęciu
w oparciu o analizę danego zdarzenia.

9.6

Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) państwa gospodarza ma prawo wyboru 2
kategorii wagowych męskich i 2 żeńskich do uczestnictwa w Igrzyskach
Olimpijskich bez potrzeby uczestnictwa w kwalifikacjach zarówno poprzez
Olimpijską listę rankingową ani przez kontynentalne zawody kwalifikacyjne. Komitet
Olimpijski państwa gospodarza tak jak każdy inny NOC może zakwalifikować
ponad 4 miejsca poprzez Olimpijską listę rankingową. NOC państwa gospodarza
musi potwierdzić wybór kategorii wagowych do 31 grudnia 2015, po potwierdzeniu
kategoria wagowa nie może zostać zmieniona.

9.7

Przydział Zaproszenia Trzech Komisji (Tripartite Partite Invitation Place), dalej
zwany „TPIP” powstaje na zasadzie zgody pomiędzy ciałami tworzącymi Komisje;
Międzynarodowy Komitet Olimpijski (IOC), Stowarzyszenie Narodowych Komitetów
Olimpijskich (ANOC) i WTF. Dwu (2) zawodników i dwie (2) zawodniczki
przydzielone zostaną w kategoriach wagowych, które nie zostały wybrane przez
Narodowy Komitet Olimpijski państwa gospodarza. Po przydzieleniu TPIP ilość
zawodników startujących w kategoriach wagowych będzie taka sama.

9.8

Wszyscy zawodnicy wybrani przez Narodowy Komitet Olimpijski muszą spełniać
minimalne wymagania określone przez WTF chyba, że zawodnik zdobył
kwalifikację dla swojego Narodowego Komitetu Olimpijskiego przez Kontynentalny
Turniej Kwalifikacyjny.

9.9

Kontynentalny Turniej Kwalifikacyjny
9.9.1
WTF we współpracy z pięcioma Kontynentalnymi Związkami
Taekwondo Afryki, Azji, Europy, Australii i Oceanii i Pan
Amerykańskim przeprowadzą na początku 2016 Kontynentalne
Turniej Kwalifikacyjny
9.9.2

Procedura przydziału limitów kontynentalnych na Igrzyska Olimpijskie
była oparta o kryteria, ale nie ograniczona tylko, takie jak: liczba
narodowych stowarzyszeń należących do każdej unii kontynentalnej,
uzyskane do tej pory rezultaty na Igrzyskach Olimpijskich i
mistrzostwach promowanych przez WTF.
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Czołowi zawodnicy i zawodniczki rankingu każdej kategorii wagowej z
Oceanii kwalifikują swój Narodowy Komitet Olimpijski do Igrzysk
Olimpijskich z kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego Oceanii,
razem czterech (4) mężczyzn i cztery (4) kobiety. Przegrany w finale
klasyfikowany jest jako drugie miejsce i zastępstwo/rezerwa.
Czołowi dwaj (2) zawodnicy i zawodniczki rankingu każdej kategorii
wagowej z Afryki, Azji, Europy i Pan Amerykańscy kwalifikują swój
Narodowy Komitet Olimpijski do Igrzysk Olimpijskich z
kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego odpowiednio z Afryki, Azji,
Europy i Pan Ameryki, dając razem ośmiu (8) mężczyzn i osiem (8)
kobiet. Przegrany w finale klasyfikowany jest jako trzecie miejsce i
zastępstwo/rezerwa.
9.9.3

Narodowy Komitet Olimpijski może brać udział kontynentalnych
turniejach kwalifikacyjnych dopóki:
• kategorie wagowe kontynentalnego turnieju kwalifikacyjnego,
w których startują są różne od tych już zakwalifikowanych
poprzez Ranking Światowy; oraz
• liczba zawodników zakwalifikowanych poprzez Ranking
Światowy przez odpowiedni Narodowy Komitet Olimpijski nie
przekracza odpowiednio limitu dwu (2) mężczyzn i dwu (2)
kobiet.

Artykuł 10:
Kontrola antydopingowa
10.1

Przepisy antydopingowe stosuje się zarówno na zawodach taekwondo podczas
Igrzysk Olimpijskich i Turniejów Kwalifikacyjnych. Testy antydopingowe będą
stosowane na Igrzyskach Olimpijskich i światowych i kontynentalnych turniejach
kwalifikacyjnych.

10.2

Na kontynentalnych turniejach kwalifikacyjnych będą stosowane obowiązkowe
testy antydopingowe dla wszystkich kwalifikowanych zawodników.

10.3

Na Igrzyskach Olimpijskich, jeżeli złoty medalista zostanie zdyskwalifikowany ze
względu na złamanie przepisów antydopingowych, zawodnik taki zostanie
wymazany z pozycji finałowej. Srebrny medalista zostanie awansowany na
pierwszą pozycję i nagrodzony złotym medalem. Nie będzie innych zmian w
pozycjach medalowych.
Jeżeli zdyskwalifikowany zostanie jakikolwiek inny medalista, nie będzie innych
zmian w pozycjach medalowych.
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Artykuł 11:
Procedura wypełniania limitów miejsc
11.1

Jeżeli Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) zakwalifikowany przez Kontynentalny
Turniej Kwalifikacyjny zrzeka się danej kwalifikacji, miejsce zostanie przydzielone
Narodowemu Komitetowi Olimpijskiemu zawodnika następnego najwyższego
miejsca osiągniętego w danym turnieju kwalifikacyjnym w odpowiedniej kategorii
wagowej.

11.2

Jeżeli Narodowy Komitet Olimpijski (NOC) państwa gospodarza już zdobył
kwalifikacje poprzez Światowy Ranking WTF, liczba automatycznych kwalifikacji
zostanie zmniejszona i dostępne miejsca przeniesione na następnego,
najwyższego w Rankingu Światowym WTF zawodnika danej kategorii wagowej
dopóki dany Narodowy Komitet Olimpijski nie przekroczy limitu 2 mężczyzn i 2
kobiet. Jeżeli Narodowy Komitet Olimpijski państwa gospodarza nie używa
dostępnych miejsc kwalifikacyjnych lub wybrany zawodnik nie spełnia minimalnych
wymagań jak wszyscy zawodnicy TCIP, miejsca te będą przeniesione na
następnego najwyżej w odpowiedniej kategorii wagowej zawodnika dopóki dany
Narodowy Komitet Olimpijski nie przekroczy limitu 2 mężczyzn i 2 kobiet.

11.3

Jeżeli Trójstronna Komisja nie jest w stanie przydzielić miejsc / zaproszeń albo
którykolwiek z zaproszonych zawodników nie spełnia minimalnych wymagań
miejsca te zostaną przeniesione na następnych najwyżej notowanych w rankingu
zawodników na podstawie Światowego Rankingu WTF dopóki limit dla
Narodowego Komitetu Olimpijskiego nie przekroczy 2 mężczyzn i 2 kobiet.

Artykuł 12:
Procedura zgłaszania
Narodowe Komitety Olimpijskie, które uzyskały kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich powinny
przedsięwziąć wszystkie konieczne środki w porozumieniu z narodową federacją, aby przedstawić
zgłoszenie w terminie do Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich (OCOG).
Jako Proces Późnej Wymiany (Late Replace Process), jeżeli Narodowy Komitet Olimpijski wymaga
wymiany zawodnika, WTF będzie rozpatrywać takie żądanie w porozumieniu z Zespołem
Uczestników Sportowych Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich (Sport Entries Team of
OCOG).
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Artykuł 13:
Inne sprawy
Inne sprawy, nie ujęte w niniejszych Procedurach Standardowych, w razie konieczności
rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem WTF, Regulaminem Zawodów WTF, Regulaminem
Organizacji i Przeprowadzania Międzynarodowych Mistrzostw Taekwondo WTF i uchwałami
Zarządu WTF.
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