
 

Belgian Taekwondo Federation - www.BelgianTaekwondoFederation.be 

H. Van Veldekesingel 150/73 - 3500 Hasselt - Belgium 

 
 

 
 

 

 

1 

 

Selectiecriteria Wereldkampioenschap Junior  
16-20/11/2016 (Burnaby, Canada) 

 
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Wereldkampioenschap  voor Junioren (Burnaby, 16-20 november 
2016), dient de Belgische taekwondoka minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarde(n): 
 
1. Een medaille behalen op een G1 of G2 Open Tournament tijdens de selectieperiode van 1/1/2016 t.e.m. 

05/10/2016. 
 

Indien meerdere taekwondoka in dezelfde gewichtscategorie hebben voldaan aan de eerste voorwaarde, dan 
worden bijkomende selectievoorwaarden gesteld: 

 Selectie van de taekwondoka met het hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste 
selectiewedstrijden (op basis van verworven WTF-wereldrankingpunten) tijdens de selectieperiode 
van 1/1/2016 t.e.m. 05/10/2016 hebben. Uitsluitend G1 en G2 Open WTF-Tournaments komen 
hiervoor in aanmerking.  

 Deze 3 beste  resultaten moeten in hetzelfde WTF gewichtsklasse worden gehaald. Resultaten van 
verschillende gewichtsklassen kunnen niet bijeen geteld wordt 

 Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het 
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.  

 
2. Indien geen taekwondoka voldoet aan de eerste voorwaarde : 

Minstens een gouden medaille ofwel een zilveren en bronzen medaille op één (of meerdere)  van 
onderstaande toernooi(en) bij de junioren.  Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien 
minstens één effectief gevecht op het desbetreffende tornooi winnend wordt afgesloten. 

1. Open Turkey (14-16 februari 2016); 
2. EK voor Clubs (18-20 februari 2016); 
3. Open Nederland (12-13 maart 2016); 
4. Open België (19-20 maart 2016); 
5. President’s cup (7-10 april 2016); 
6. Open Duitsland (22-24 april 2016); 
7. Open Oostenrijk (3-5 juni 2016); 
8. Open Poland (16-18 september 2016). 

 

Indien meerdere taekwondoka in dezelfde gewichtscategorie hebben voldaan aan de tweede voorwaarde, 
dan worden bijkomende selectievoorwaarden gesteld: 
 Selectie van de taekwondoka met het hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste 

selectiewedstrijden bij de junioren (zie bovenstaande lijst).  
 Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het 

betreffende tornooi winnend wordt afgesloten. 
 Het totaal zal  worden berekend volgens het puntensysteem van de senioren:  

 

Plaats 1ste 2de 3de 5de 9de 17de 33ste 

Points 10,00 6,00 3,60 2,16 1,51 1,06 0,74 

 

 


