FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TAEKWONDO
[ DEPARTAMENTO DE POOMSAE ]

REGULAMENTO RANKING NACIONAL POOMSAE
PROPÓSITO

Com a criação deste regulamento de Ranking Nacional de Poomsae e dos Critérios de Selecção Para o
Campeonato Mundial de Praia e Campeonato da Europa de Poomsae, a Federação Portuguesa
Taekwondo pretende clarificar a escolha dos atletas a participar nos próximos eventos de representação
nacional no próximo ano 2019.
É previsto que estes eventos, CE Poomsae e o CMP Poomsae, ocorram entre Maio e Junho de 2019.
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: Associação Distrital; Clube; Treinador
reconhecido; Licença válida para a época; Graduação homologada pela FPT
Participação com a autorização da FPT em representações dos Clubes ou Associações (os resultados das
participações devem ser enviados a FPT com comprovativo oficial).
Torneios avaliados de acordo com as regras da WTF.
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Provas realizadas entre 1 de Setembro 2018 até 30 dias antes do evento internacional compõem os
“critérios de selecção”.
Provas realizadas entre 1 de Setembro 2018 e 30 de Maio 2019 compõem o Ranking Nacional de
Poomsae.
Todas as provas serão alvo de relatório por parte das equipas que deverá ser entregue em modelo
próprio FPT e enviado para os emails do Director Desportivo e Treinador Principal de Poomsae, até 10
dias após a participação no evento.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CAMPEONATO MUNDIAL PRAIA POOMSAE 2019 E
CAMPEONATO EUROPEU DE POOMSAE 2019
Classificação nos 3º primeiros lugares do ranking nacional a 30 dias antes do evento internacional.
Maior número de pódios em eventos de GRAU 5, 4 e 3
Melhores classificações em provas de Grau 3 e 2
Último resultado observado próximo das competições
Maior número de pontos obtido em treinos de seleção Nacional

PROVAS DE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO E QUE PONTUAM PARA O RANKING
Todas as provas que ocorram entre 1 de Setembro 2018 e 30 de Abril 2019 em que os atletas participem
com autorização da FPT .
Provas de Grau 5 (Todos os resultados serão contabilizados)
•

Campeonato do Mundo de Poomsae China Taipei;
o Todos os semi-finalistas ou classificados até ao 16º lugar (oitavos de final) ganham 5
pontos
o Todos os finalistas no mundial de poomsae 2018 ganham 10 pontos
o Pontos obtidos por medalhas:
Ouro
100 pontos
Prata
70 pontos
Bronze
50 pontos

Provas Grau 3 (só são contabilizados resultados até ao 20º lugar)
•
•
•

Open Internacional TSAC (27 de Outubro 2018)
Open Internacional de Belfast 2019 (Fevereiro/Março 2019)
Open Bélgica (1º Fim de semana Abril 2019)

Provas Grau 2 (só são contabilizados resultados até ao 8º lugar)
•
•
•

Open Pamplona (13 de Outubro 2018)
Open Lille (Janeiro 2019)
Open Espanha (final de Abril 2019)
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Provas Grau 1
Todas as restantes provas em que os atletas participem com autorização da FPT e que se
classifiquem nos 4 (quatro) primeiros lugares incluindo provas nacionais e provas de ranking
nacional.

PROVAS QUE PONTUAM PARA O RANKING
Todas as provas que ocorram entre 1 de Setembro 2018 e 30 de Maio 2019 em que os atletas
participem com autorização da FPT .
Provas de Grau 5 (Todos os resultados serão contabilizados)
•

Campeonato da Europa Poomsae;
o Todos os semi-finalistas ou classificados até ao 16º lugar (oitavos de final) ganham 5
pontos
o Todos os finalistas no Europeu de poomsae 2018 ganham 10 pontos
o Pontos obtidos por medalhas:
Ouro
70 pontos
Prata
40 pontos
Bronze
35 pontos

Provas Grau 3 (só são contabilizados resultados até ao 20º lugar)
•
•
•

Campeonato do Mundo de Praia (Maio 2019)
Open Dinamarca (Maio 2019)
Open Áustria (Junho 2019)

Provas Grau 1
Provas Nacionais
Open Internacional de Sintra
Open Internacional de gaia
Todas as restantes provas em que os atletas participem com autorização da FPT e que se
classifiquem nos 4 (quatro) primeiros lugares.

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS
Pontos iniciais:
Todos os atletas que se encontram nas três primeiras posições do ranking nacional de poomsae iniciam
os critérios com 10% dos pontos que possuem no ranking nacional 2018;
Todos os atletas que mudam de categoria no ano 2019 entram na nova categoria com 5% dos pontos
obtidos na categoria anterior e no ranking 2018. A data de mudança de categoria é 1 de Setembro de
2018.
Pontos a obter:
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5 Pontos pela participação em provas de Grau 2 e 3
Classificação entre o 16º lugar e o 20º lugar

8 pontos

Classificação entre o 9º lugar e o 16ºl ugar

10 pontos

Classificação entre o 5º lugar e o 8º lugar
Medalha de Bronze

12 pontos

14 Pontos

Medalha de Prata

17 Pontos

Medalha de Ouro

20 Pontos

Será atribuído 1 ponto pela participação num estágio nacional
Serão atribuídos 2 pontos pela participação em treino de observação nacional.
Serão atribuídos 5 pontos pela participação em treino de seleção nacional.
Serão atribuídos 10 pontos pela participação numa concentração nacional
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).

Freestyle:
O Ranking de Freestyle será igual ao de Poomsae Tradicional

ESCOLHA DOS ATLETAS
Os atletas que participem em mais de duas categorias devem até ao dia 31 Março 2019 indicar quais as
duas categorias que devem ser consideradas para seleção dos CEP e CMP Poomsae.
Exemplo:
O atleta “Manuel” participa em Par Junior, Junior Individual e em Equipas Masculinas
Juniores. Este atleta deve indicar até ao dia 30 de Março 2019 quais as categorias em
que pretende ser selecionado.
DURAÇÃO DOS PONTOS
Os pontos contabilizados serão contabilizados entre 1 de Setembro 2018 e 31 de Julho 2019 para o
Ranking nacional.
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E entre 1 de Setembro 2018 e 30 dias antes do evento internacional para os critérios de selecção.

RESPONSABILIDADES
É da responsabilidade de cada equipa fazer chegar até 10 dias uteis após o terminus da prova o relatório
final da participação na mesma.
É da responsabilidade da equipa o preenchimento dos modelos anexos a este documento e envio dos
mesmos para os email atrás indicados.
É da responsabilidade do Selecionador Nacional “SELECIONAR” a equipa a representar Portugal nos
eventos C. Europeu de Poomsae e C. Mundo de Praia, tendo em conta os resultados dos critérios de
selecção nacional para estes eventos e os objectivos pretendidos nos mesmos.

OBJECTIVOS
Com a criação dos “Critérios de selecção” diretamente relacionados com os eventos internacionais a
realizar no ano 2019, pretendemos clarificar que a escolha dos atletas a representar o país será
realizada tendo por base os 3 primeiros classificados do ranking a 30 dias do evento em causa e a sua
participação constante em eventos da disciplina de Poomsae.
Com a criação do Ranking pretende-se criar duas situações:
Escolha dos participantes nos Campeonatos de Portugal de Poomsae (16 primeiros de cada
categoria) a realizar dia 10 de Junho 2019
Atribuição do prémio “Líder do ranking nacional por categoria”

ANEXO
Plano Anual de Trabalho 2018/19 – Departamento de Poomsae

OUTROS ASSUNTOS
Sabendo da possibilidade de haver mais provas de relevância internacional as mesmas serão
adicionadas aos critérios e ao ranking através de comunicado de direção servindo de adenda a este
mesmo regulamento e com a especificação do respectivo grau de importância
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