
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CAMPEONATO MUNDIAL POOMSAE 2018  

CHINA TAIPEI 

 

PROPÓSITO 

 

Com a criação destes critérios a Federação Portuguesa Taekwondo pretende clarificar a escolha dos 

atletas a participar no próximo Campeonato do Mundo Poomsae. 

Com este regulamento pretende-se dinamizar e criar situações de estimulação competitiva entre os 

atletas, clubes e associações 

Desta forma a Federação Portuguesa de Taekwondo dá mais um passo para clarificar as decisões dos seus 

selecionadores. 

 

DESTINATÁRIOS 

Todos os atletas federados que participam no Campeonato Nacional de Poomsae, na Taça de Portugal, 

Open de Portugal, Opens Classe A ou G1, Provas Nacionais indicadas pela FPT. 

 

PRESSUPOSTOS 

 

Todos os atletas devem possuir nacionalidade Portuguesa. 

Devem estar enquadrados de acordo com as indicações da FPT,UPD: Associação Distrital; Clube; Treinador 

reconhecido; Licença válida para a época; Serem possuidores de GAL 

Participação com a autorização da FPT,UPD em representações dos Clubes ou Associações (os resultados 

das participações devem ser enviados a FPT,UPD com comprovativo oficial). 

Torneios avaliados de acordo com as regras da WTF. 

 

PROVAS 

 

Provas Grau 5 

 Campeonatos de Portugal (fim de janeiro/inicio de Fevereiro);  

 Campeonato do mundo Praia (Maio/Junho); 

*** Todos os resultados serão contabilizados 

Provas Grau 4 

 Open Lille (Janeiro 2018) 



 Open Bélgica (Abril 2018) 

*** Das duas provas só será contabilizado o melhor resultado 

Provas Grau 3 

 Open Inglaterra (Fim de Fevereiro) 

 Open Espanha (Fim de Abril) 

*** Das duas provas só será contabilizado o melhor resultado 

Provas Grau 2 

 Open Pamplona (Espanha) (21 de Outubro 2017) 

 Open Dom Quixote (Villa Arrobledo – Espanha) (28 de Outubro 2017) 

 Open TSAC (11 de Novembro 2017) 

 Open Madrid (Espanha) (Inicio de Dezembro 2017) 

*** Todos os resultados serão contabilizados 

Provas Grau 1 

 Open de Esposende (Fevereiro 2018) 

 Open Sintra Solidário (Março 2018) 

*** Todos os resultados serão contabilizados 

Provas de Desempate 

 Open Dinamarca (Maio 2018) 

 Open Áustria (Junho 2018) 

 *** Das duas provas só será contabilizado o melhor resultado 

 

 

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 

 

Pontuam para o Ranking todos os atletas que competem nas competições acima referidas, em Individual, 

Pares e Trios. 

A atribuição de pontos para o ranking será realizada para todos os atletas que se apresentem nas provas. 

Os atletas que estiveram presentes no último Europeu iniciam o ranking com 10 pontos. 

Os atletas medalhados no último Europeu em provas individuais somam 10 pontos ao ranking. 

Os atletas medalhados em pares e trios no último europeu somam 10 pontos a categoria de pares/trios. 

Os pontos dos atletas por prova serão iguais a média final obtida pelos atletas na prova divida pela 

classificação final do atleta e multiplicada pelo grau da prova caso a classificação estiver compreendida 

entre o 1º Lugar e o 8º Lugar. Tudo isto arredondado a 3ª casa decimal.  

 



Exemplo: 

A atleta “Joaquina”, Sub30, apresentou-se no Open de Lille e obteve a média final de 15,6 e 

classificou-se em 7º lugar. 

Total de pontos obtidos: 

(15,6 ÷ 7) * 4 = 8,914 Pontos 

Os atletas só pontuam para a categoria que representam na época em curso. 

Em competições com menos de 3 atletas (2 ou 1) os participantes só recebem 50% dos pontos pela 

classificação. 

Pares e Trios: 

Os pontos adquiridos nos Pares e Trios são válidos para o ranking de PAR e TRIOS. Se houver alteração 

de atletas, os pontos conseguidos, serão contabilizados para esses mesmos atletas (mantendo-se os 

pontos conseguidos pela equipa anterior na tabela). 

 

DURAÇÃO DOS PONTOS 

 

Os pontos contabilizados serão contabilizados entre 1 de Setembro 2017 e 30 de Abril 2018. Em caso de 

empate para escolha direta serão usadas as provas indicadas para o desempate. A equipa final será 

indicada a 30 de Junho 2018. Os pontos serão então reduzidos a zero e novos critérios serão estabelecidos 

para a época 2018/19 com vista a apurar atletas para o Campeonato da Europa e World Beach games. Os 

resultados obtidos em China Taipei 2018 serão contabilizados para a nova época. 


