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Predmet: Nacionalna rang lista
Hrvatski taekwondo savez u sezoni 2017. uvodi u sustav natjecanja
“NACIONALNU RANG LISTU” ZA JUNIORE I KADETE
Cilj nacionalne rang liste je stvoriti kod mlaĎih dobnih skupina cjelogodišnji kontinuitet natjecanja, te
stvoriti sustav u kome će svaki mladi borac znati koja mu je trenutačno vrijednost u nacionalnim
okvirima.
Naime, u situaciji kad imamo veliki broj turnira gotovo svaki vikend, teško je odrediti realni značaj
medalje kadeta sa nekog vikend turnira.
HTS će svake godine u nacionalnu rang listu uključiti najznačajnije turnire u RH.
Sustav bodovanja za nacionalnu rang listu je sljedeći:
1. mjesto – 7 bodova
2. mjesto – 3 boda
3. mjesto – 1 bod
Za svaku pobjedu natjecatelj dobiva jedan dodatni bod.
Prva četiri borca u svakoj kategoriji sa nacionalne rang liste, automatski ulaze meĎu prvih 8 boraca na
prvenstvu Hrvatske i postaju nosioci skupina.
Na kraju godine HTS će na posebnoj svečanosti dodijeliti nagrade i diplome najboljima na rang listi, a
rezultate nacionalne rang liste HTS će afirmirati kao bitan kriterij i kod HOO-a i lokalnih sportskih
zajednica.
U odnosu na seniore pratiti ćemo svjetsku rang listu World Taekwondo Federation, i nećemo osnivati
nacionalnu rang listu za seniore.
U 2017.g. slijedeći turniri će se bodovati za nacionalnu rang listu.
KADETI:
4-5. ožujka - Dalmacija Kup
8.-9. travnja - Čigra Open
6.-7. svibnja - Gacka Open
10. -11. lipnja - Senjski vitezovi
24.lipanj - Prvenstvo Hrvatske
7. – 8. listopada - Kondor Open
11.-12. studeni – Croatia Open
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JUNIORI:
18.-19. veljače - Knin Open
18.-19. ožujka - Feniks Budo sport kup
8.-9. travnja - Plemeniti turnir Zaprešića
13.-14.svibnja - Susedgrad Sokol pokal
24.-25. lipnja - Prvenstvo Hrvatske
11.-12. studeni – Croatia Open

Sportski pozdrav,
Predsjednik
Anto Nobilo
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