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Процес по селектиране на Национален отбор по Таекуондо на Република България за 

Европейска Олимпийска Квалификация 2012 за мъже и жени 
 
 
 
 

 
1. База за селектиране на Национален отбор по Таекуондо на Република България за 

Европейска Олимпийска Квалификация 2012 са членовете на Националния отбор на 
България за Световна Олимпийска Квалификация 2011 наричани „титуляри” и 
допълнителен набор от състезатели наричани „претенденти” – подбрани въз основа на 
показани резултати до момента на квалификационното преборване и допълнително 
селектирани състезатели от националното треньорско ръководство. 

 
2. Селекцията на състав се извършва въз основа на квалификационен процес, както 

следва: 
 

 
1) Претендент е всеки член на разширения състав на Националния отбор, заявил 

участие за някоя от фокус категориите за Европейската Олимпийска 
Квалификация 

2) Титуляр е всеки член на Националния отбор за Световна Олимпийска 
Квалификация 2011, заявил участие за някоя от фокус категориите за  
Европейска Олимпийска Квалификация 2012 

3) Претендентите излъчват „единствен претендент” за дадената фокус категория 
чрез пред-квалификационен турнир в схема на пряка елиминация 

4) Излъченият „единствен претендент” и титулярът играят в квалификационен 
турнир в схема на пряка елиминация 

5) В случай на победа на поставения титуляр от Световна Олимпийска 
Квалификация в определената фокус категория, той придобива правото да 
представя страната на Европейска Олимпийска Квалификация 2012 

6) В случай на победа на изпъчения претендент от пред-квалификационния турнир 
в определена фокус категория, се провежда последваща среща между 
поставения титуляр и излъченият претендент. Победителят придобива правото 
да представя страната на Европейска Олимпийска Квалификация 2012. 

    
3. Фокус категории за Европейска Олимпийска Квалификация 2012 са: 

1) Мъже:  -68 кг 
2) Жени: -49 кг, -57 кг 
3) Въз основа на показани резултати от предстоящи международни турнири, както и 

моментно състояние на състезателите, треньорският щаб ще определи и ІІ-ра 
мъжка фокус категория между -58 кг. и -80 кг. 

 
4. Дата за провеждане на пред-квалификационно и квалификационно преборване – 

15.10.2011г. 

 
 

 

 


