FEDERATIA ROMANA DE KARATE

Criterii de selecție pentru alcătuirea Loturilor Naționale E.K.F și W.K.F.

Pentru alcătuirea loturilor naționale se alcătuiește un clasament, ranking național. Vor fi 3 concursuri
naționale la care se acumulează puncte ranking pentru fiecare lot, dar și 2 turnee internaționale Youth
League pentru lotul de minicadeți, cadeți și juniori (un Youth League care are loc vara în vederea
Campionatului Mondial din anul respectiv și Veneția pentru Campionatul European din anul următor),
încadrăm și minicadeții întrucât ei pot deveni cadeți și fac obiectul selecției pentru E.K.F. sau W.K.F. Pentru
U21 și seniori nu punem deocamdată turnee internaționale. Concursurile interne sunt următoarele:
 Campionatul Național Interstiluri;
 Cupa României Interstiluri;
 Openul României Interstiluri.
Sistemul de punctare este următorul:
 Locul 1 primește 3 puncte;
 Locul 2 primește 2 puncte;
 Locul 3 primește 1 punct.
Modalitatea de departajare se face în ordinea următoarelor criterii:
1. Punctaj ranking național.
2. Meciurile directe.
3. Diferența de puncte din meciurile directe.
4. Punctele din meciurile directe (câte IPPON, câte WAZARI, câte IUKO)
5. Decizia colegiului antrenorilor.
- Pentru Campionatul Mondial de cadeți, juniori și U21 din 2022 vom ține cont de Campionatul Național
Interstiluri 2022 și de Cupa României Interstiluri 2022, precum și de rezultatele obținute la E.K.F. 2022.
- Pentru E.K.F. cadeți, juniori și U21 din 2023 vom ține cont de rankingul acumulat în concursurile
naționale, (Campionatul Național 2022, Cupa României 2022 și Openul României 2022) de Youth League
Veneția 2022 (La Youth League contează medalia obținută, nu tururile trecute) precum și de rezultatele
obținute la E.K.F. 2022 și W.K.F. 2022.
- După E.K.F. cadeți, juniori și U21 2023, vom ține cont de rankingul acumulat din toate cele 3 turnee
naționale cele mai recente și de Youth League după cum o cere situația: dacă ne trebuie pentru E.K.F.
ținem cont de Veneția, dacă ne trebuie pentru W.K.F. ținem cont de Youth League desfașurat vara. La
Youth League conteaza medalia.

- Pentru E.K.F. Seniori 2023 vom ține cont de:






Cupa Românei Interstiluri 2022.
Openul României Interstiluri 2022.
Campionatul Național Interstiluri 2023.
Rezultatele obținute la E.K.F. 2022.

- Având în vedere că la U21/seniori este mult mai greu sistemul Premier League, rămâne să ne raportăm
doar la rankingul național.

Concluzii generale:
 Pentru alcătuirea fiecărui lot vom ține cont de cele mai recente 3 competiții interne și de Youth
League.
 Sportivii care schimbă categoria de greutate sau vârsta rămân cu punctele deja acumulate, dar
pentru a aspira la locul de titular la noua categorie trebuie să aibă măcar o participare la categoria
respectivă.
 Sportivii care obțin medalii la E.K.F. sau W.K.F. rămân titularii categoriei pentru următorul E.K.F.
sau W.K.F. (Dacă medalia se obține în noiembrie la W.K.F. respectivul sportiv are locul asigurat
pentru E.K.F. din februarie, dacă nu confirmă cu medalie revine la condițiile generale). Regula nu
se aplică pentru medaliații care schimbă categoria de greutate sau vârstă.

*** criterii de selectie aprobate in Comitetul Director din data de 21 Mai 2022

