Criteria Europees Kampioenschap senioren
(Mei 2018, Kazan, Rusland)
Het Europees Kampioenschap voor senioren (EKS) in 2018 zal van donderdag 10 t.e.m. zondag 13 mei
2018 in Kazan, Rusland, plaatsvinden.
1. Nationale selectiecriteria
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het EKS 2018 dient de Belgische taekwondoïn minimaal
te voldoen aan de volgende voorwaarden:


Een medaille behalen op een G1 of G2 Open Tournament tijdens de selectieperiode van
1/02/2018 (US Open inbegrepen) t.e.m. 09/04/2018
EN



Minstens 7 punten behalen op de beste drie selectiewedstrijden (som van de punten op basis
van verworven WT-wereldrankingpunten) tijdens de selectieperiode.

0pmerkingen:
-

Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht
op het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
De taekwondoïn zal geselecteerd worden in de WT-gewichtsklasse waarin hij aan de
selectiecriteria heeft voldaan.
De drie beste resultaten moeten in dezelfde WT-gewichtsklasse worden gehaald. Resultaten
van verschillende gewichtsklassen kunnen niet bijeengeteld wordt.

2. Bij gelijkstand
Indien meerdere taekwondoïn de minimale selectiecriteria voor deelname aan het EKS 2018 in
dezelfde gewichtscategorie gerealiseerd hebben, worden een of meerdere bijkomende
selectievoorwaarden gesteld. De atleet die aan volgende voorwaarde voldoet wordt geselecteerd:
a) Behoren tot de top-8 van de (ongezuiverde) WT-wereld ranking van april 2018 (events t.e.m.
31 maart 2018) in de betrokken gewichtsklasse.
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Indien gelijkstand behouden blijft:
b) Het hoogste gecumuleerd puntentotaal op de 3 beste selectiewedstrijden (op basis van
verworven WT-wereldrankingpunten – tabel 1) tijdens de selectieperiode van 1/2/2018 t.e.m.
9/04/2018. Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen indien minstens één effectief
gevecht op het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten. De 3 beste resultaten moeten
in dezelfde WT-gewichtsklasse worden gehaald. Resultaten van verschillende gewichtsklassen
kunnen niet bijeengeteld worden.
Indien gelijkstand behouden blijft:
c) Hoogste plaats op de WT-wereldranglijst van de maand april 2018 in de desbetreffende
gewichtsklasse.
Opmerking:
Na analyse van het dossier aangaande de succeskansen kan de Nationale Selectiecommissie aan de
niet-geselecteerde taekwondoïn (maar die wel aan de minimale selectiecriteria heeft voldaan)
voorstellen om in de hogere gewichtsklasse te vechten, op voorwaarde dat die gewichtsklasse vrij is.
3. Opmerking in verband met de President’s Cup 2018
In het geval dat de WTE een wedstrijd met rechtstreekse selectie voor het EKS 2018 zou organiseren,
zullen de Europese atleten die een podium op deze wedstrijd behalen, rechtstreeks voor het EKS 2018
geselecteerd worden, onafhankelijk van de nationale selectiecriteria (zie reglement in bijlage).
De atleten die via de President’s Cup geselecteerd worden zijn vrijgesteld van de nationale
selectiecriteria hierboven. Uitsluitend de atleten die niet via de President’s Cup worden geselecteerd,
worden betrokken door de bovenstaande selectiecriteria.
De regionale federaties behouden zich het recht om al dan niet de verplaatsing- en verblijfskosten te
financieren.
Indien 2 taekwondoïn de selectiecriteria behaalden, waarvan één een rechtstreekse selectie via de
president Cup heeft behaald, dan zullen beide taekwondo-in worden afgevaardigd.
Indien het reglement voorziet dat slechts 1 (één) taekwondoïn per gewichtsklasse per land via de
President’s Cup zich voor het EKS kan selecteren en dat twee of meer taekwondoïn in dezelfde
gewichtsklasse het podium behalen, wordt de hoogst geplaatste geselecteerd.
Indien 2 taekwondoïn een bronzen medaille behalen, wordt volgende bijkomende selectievoorwaarde
gesteld:
De geselecteerde atleet zal deze zijn met het hoogste gecumuleerd puntentotaal op de 3 beste
selectiewedstrijden bij de senioren, President’s Cup inbegrepen. Een resultaat wordt uitsluitend in
rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het betreffende tornooi winnend wordt
afgesloten. Resultaten van verschillende gewichtsklassen kunnen niet bijeengeteld worden.
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