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Selectiecriteria Europees Kampioenschap Cadetten
8-11 september 2016 (Roemenië)
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Europees kampioenschap Cadetten in 2016, dient de Belgische
taekwondoka minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarde:


Een zilveren medaille ofwel twee bronzen medailles behalen op een (of meerdere) onderstaande
toernooi(en) bij de Cadetten
1. Open Turkey (februari)
2. EK voor Clubs (februari)
3. Open Nederland (maart)
4. Open België (maart)
5. Presidents cup (april)
6. Open Duistland (april)
7. Open Oostenrijk (juni)
Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.

In het geval van gelijkheid:
Indien meerdere taekwondoka de selectiecriteria voor deelname aan het EK Cadetten in dezelfde
gewichtscategorie gerealiseerd hebben, wordt de bijkomende selectievoorwaarde gesteld:


De geselecteerde atleet zal het hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste selectiewedstrijden in
de cadetten (zie bovenstaande lijst). Het totaal zal worden berekend volgens het puntensysteem van de
senioren:
Plaats
1e
2e
3e
5e
9e
17e
33e

Points
10
6
3,60
2,16
1,51
1,06
0.74

Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
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Opmerking in verband met de Presidents Cup G2:
De ETU organiseert een wedstrijd met rechtstreekse selectie voor het EK Cadetten. De Europese atleten die een
podium op deze wedstrijd zullen behalen, worden rechtstreeks voor het EK Cadetten geselecteerd, onafhankelijk
van de nationale selectiecriteria (zie reglement in bijlage). De regionale federaties behouden zich het recht om al
dan niet de verplaatsing- en verblijfskosten te financieren.
Indien 2 taekwondoka behaalden de selectiecriteria en waarvan één een rechtstreekse selectie via de president
Cup heeft behaald, dan zullen beide taekwondoka worden afgevaardigd.
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