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Nationale selectiecriteria Europees Kampioenschap taekwondo voor 
senioren 2016 

19-22 mei 2016 (Montreux, Zwitserland) 
 
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Europees Kampioenschap taekwondo voor senioren in 2016, 
dient de Belgische taekwondoka minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarde(n): 
 

1. Behoren tot de top-8 van de (ongezuiverde) WTF-wereldranking op 31/03/2016, volgens de meest recent 
gepubliceerde WTF-lijst op 05/04/2016. 
 

Indien geen enkele taekwondoka of meer dan één taekwondoka voldoet(n) aan voorwaarde 1 :  
 
2. Een medaille behalen op een G1 of G2 Open Tournament tijdens de selectieperiode van 1/1/2016 t.e.m. 

11/04/2016 
EN 
Minstens 7 WTF-punten behalen op de beste drie selectiewedstrijden (som van de punten op basis van 
verworven WTF-wereldrankingpunten) tijdens de selectieperiode.  
 

WTF-punten 
per rank G1 G2  

1ste plaats 10,00 20,00 

Een resultaat wordt uitsluitend 
in rekening genomen, indien 

minstens één effectief gevecht 
op het betreffende tornooi 
winnend wordt afgesloten. 

2de plaats 6,00 12,00 
3de plaats 3,60 7,20 
5de plaats 2,16 4,32 
9de plaats 1,51 3,02 

17de plaats 1,06 2,12 
33ste plaats 0,74 1,48 
65ste plaats 0,52 1,04 

 
Deze drie beste resultaten moeten in dezelfde WTF-gewichtscategorie worden behaald. Resultaten, 
behaald over verschillende gewichtscategorieën, kunnen niet worden gecumuleerd.  

 
In het geval van gelijkheid: 
 
Indien meerdere taekwondoka voldaan hebben aan voorwaarde 1 en/of voorwaarde 2 voor deelname aan het 
Europees Kampioenschap taekwondo voor senioren in dezelfde gewichtscategorie, dan worden één of meerdere 
bijkomende selectievoorwaarden gesteld, in volgorde van uitsluiting: 

 
1. Hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste selectiewedstrijden (op basis van verworven WTF-

wereldrankingpunten – tabel 1) tijdens de selectieperiode van 1/1/2016 t.e.m. 11/04/2016 hebben . 
Uitsluitend G1 en G2 Open WTF-Tournaments komen hiervoor in aanmerking.  
 
Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het 
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.  
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Deze drie beste resultaten moeten in dezelfde WTF-gewichtscategorie worden behaald. Resultaten, 
behaald over verschillende gewichtscategorieën, kunnen niet worden gecumuleerd.  

 
2. Hoogste plaats op de WTF-wereldranglijst in de desbetreffende gewichtscategorie op 31/03/2016, 

volgens de meest recent gepubliceerde WTF-lijst op 05/04/2016. 
 
 
Opmerking in verband met de President’s Cup G2:  
 
De ETU organiseert van 7-10 april 2016 de President’s Cup, een G2 Open Tournament met rechtstreekse 
selectiemogelijkheden voor het Europees Kampioenschap taekwondo voor senioren 2016. De Europese 
taekwondoka die een medaille behalen op deze wedstrijd,  worden rechtstreeks geselecteerd voor deelname  aan 
het Europees Kampioenschap taekwondo voor senioren 2016, en worden dus vrijgesteld van de hierboven 
beschreven nationale selectiecriteria. 
 


