Nationale selectiecriteria voor het
Kwalificatietoernooi voor de Youth Olympic Games (YOG)
(6-7 April 2018, Tunis, Tunesië)
Dit toernooi staat open voor Junioren, geboren in 2001 en 2002, die in een van de volgende
gewichtsklassen vechten:
Vrouwen: -44kg, -49kg, -55kg, -63kg +63kg
Mannen: -48kg, -55kg, -63kg, -73kg, +73kg
1. Nationale selectiecriteria
Om selecteerbaar te zijn voor het kwalificatietoernooi voor de YOG, dient de Belgische taekwondoïn,
bovenop de vereisten van de WT, te voldoen aan één van de twee volgende voorwaarden:
•
•

Ofwel een zilveren medaille behalen bij de junioren op het EK voor Clubs (6-9/02/2018) of
Open Slovenië (24-25/02/2018)
Ofwel een bronzen medaille behalen bij de Junioren op Turkish Open (10-13/02/2018) of
Dutch Open (10-11/03/2017)

Opmerkingen:
• Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht
op het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
• De taekwondoïn wordt geselecteerd in de gewichtscategorie waarbij de selectiecriteria
werden gerealiseerd.
• Het lichaam van de junioren is in vol groei. In het geval dat een taekwondoïn zijn gewicht niet
meer kan bereiken, kan deze atleet, na analyse van de succeskansen door de technische
directie, in een hogere gewichtsklasse geselecteerd worden.
• Gezien de selectieperiode vrij kort is, behoudt de Nationale Selectiecommissie zich het recht
om deliberatie toe te laten op basis van resultaten behaald tussen 12/09/2017 en 11/03/2018
inbegrepen.

2. In het geval dat meerdere taekwondoïn de selectiecriteria in dezelfde gewichtscategorie
gerealiseerd hebben
Indien meerdere taekwondoïn de selectiecriteria in dezelfde gewichtscategorie gerealiseerd hebben,
wordt volgende bijkomende selectievoorwaarde gesteld:
De geselecteerde atleet met het hoogst gecumuleerde puntentotaal op de 4 selectiewedstrijden (zie
bovenvermelde wedstrijden) krijgt voorrang. Het totaal zal worden berekend volgens het
puntensysteem van de senioren.
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Voor het EK voor Clubs en Open Slovenië:
Plaats
1e
2e
3e
5e
9e
17e
33e

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

Plaats
1e
2e
3e
5e
9e
17e
33e

Points
20
12
7,2
4,32
3,02
2,12
1,48

Voor Turkish Open en Dutch Open:

Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op het
betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
Na analyse van het dossier aangaande succeskansen, kan de Nationale Selectiecommissie aan de nietgeselecteerde taekwondoïn (maar die wel aan de selectiecriteria heeft volgedaan) voorstellen om in
de hogere gewichtsklasse te vechten, op voorwaarde dat die gewichtsklasse vrij is.
3. Olympische quota
Elke MNA mag maximaal 3 vrouwelijke en 3 mannelijke atleten inschrijven.
In het geval dat meer dan 3 vrouwelijke atleten en meer dan 3 mannelijke atleten aan de
selectiecriteria hebben voldaan, zal de nationale selectiecommissie, na analyse van de dossiers
(resultaten tussen 12/03/2017 en 11/03/2018), haar definitieve selectie bepalen, rekening houdend
met reële succeskansen op de YOG.

2

