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Selectiecriteria Wereldkampioenschap Senioren 
24-30 juni 2017 (Muju, Korea) 

  
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Wereldkampioenschap taekwondo voor senioren in 2017, dient 
de Belgische taekwondo-in minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 Een medaille behalen op een G1 of G2 senior Open Tournament tijdens de selectieperiode van 1/2/2017 

(inclusief US Open) t.e.m. 30/04/2017 
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 20 Een resultaat wordt 
uitsluitend in rekening 

genomen, indien 
minstens één effectief 

gevecht op het 
betreffende tornooi 

winnend wordt 
afgesloten. 

2de plaats 6 12 
3de plaats 3,6 7,2 
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. 
 
Indien meerdere atleten de minimale selectiecriteria in dezelfde gewichtklasse hebben bereikt:   
 
Indien meerdere taekwondo-in voldaan hebben aan de minimale voorwaarden voor deelname aan het WK 
taekwondo voor senioren in dezelfde gewichtscategorie, dan worden één of meerdere bijkomende 
selectievoorwaarden gesteld, in volgorde van uitsluiting:  
 

1. Behoren tot de top-8 van de (ongezuiverde) WTF-wereldranking van mei 2017 (events until 
30/04/2017). 

2. Hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste selectiewedstrijden (op basis van verworven WTF- 
wereldrankingpunten) tijdens de selectieperiode van 1/2/2017 (US Open inbegrepen  t.e.m. 
30/04/2017 hebben.  
Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het 
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.  
Deze drie beste resultaten moeten in dezelfde WTF-gewichtscategorie worden behaald. Resultaten, 
behaald over verschillende gewichtscategorieën, kunnen niet worden gecumuleerd. 

3. Hoogste plaats op de WTF-wereldranglijst in de desbetreffende gewichtscategorie in de ranking van 
de maand mei  2017 (events until 30/04/2017). 


