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NATIONAAL SELECTIEREGLEMENT POOMSAE
1. Inleiding
Het nationale selectiereglement poomsae heeft tot doel duidelijkheid te scheppen aangaande selecties voor
een Europees- of wereldkampioenschap poomsae. Voor dergelijke kampioenschappen wordt een nationale
ploeg geselecteerd.
De nationale federatie, de Belgian Taekwondo Federation (BTF), is bevoegd voor selecties van de nationale
ploeg en voor alle inschrijvingen van deze ploeg.
Er zijn afzonderlijke selectiecriteria opgesteld voor de Europese kampioenschappen en de
wereldkampioenschappen.
Met deze selectiecriteria wordt uiteindelijk een selectie op het hoogste niveau cadetten, junioren en
senioren (U30) beoogd, zijnde de wereldkampioenschappen.

2. Categorieën en internationale quota
Een wereldkampioenschap valt onder de reglementering van World Taekwondo (WT) en een Europees
Kampioenschap onder dat van World Taekwondo Europe (WTE). WT bepaalt het quota voor deelname op 1
atleet per land en per categorie.
Een EK en WK worden georganiseerd voor volgende categorieën:
Individuele categorieën:

Paar- en teamcategorieën:

Categorie

Leeftijd

Categorie

Leeftijd

Cadet (U14)

12-14 j

Cadet (U14)

12-14 j

Junior (U17)

15-17 j

Junior (U17)

15-17 j

U30

18-30 j

U30

18-30 j

U40

31-40 j

+30

≥ 31 j

U50

41-50 j

U60

51-60 j

U65

61-65 j

+65

≥ 66 j

* Een team bestaat uit 3 atleten
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3. Selectieperiode en selectiewedstrijden
De selectieperiode loopt over een maximumperiode van 12 maanden. Resultaten van het laatste EK en/of
WK, G-wedstrijden of een WTE A-klasse wedstrijd worden in rekening gebracht indien ze binnen deze
periode vallen.
De selectieperiode wordt beëindigd met de laatste selectiewedstrijd 3 maanden vóór het betreffende
kampioenschap.

4. Selectiecriteria
4.1. Selectiecriteria voor wereldkampioenschappen
Om in aanmerking te komen voor een selectie moet aan ALLE onderstaande punten voldaan zijn:
1. Er moet minstens 2x een significant resultaat behaald worden om in aanmerking te komen voor selectie.
2. Een resultaat is maar significant indien:
 er minstens 8 individuen, paren of teams deelnemen in de betreffende klasse bij de cadetten,
junioren en U30;
 er minstens 5 individuen, paren of teams deelnemen in de betreffende klasse bij de U40 tot +65.
3. Significante resultaten:
Cadetten

Junioren

U30

U40 t.e.m. +65














Top 12 op het WK
Top 8 (finale) op het EK
Top 4 (podiumplaats) op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Top 12 op het WK
Top 8 (finale) op het EK
Top 4 (podiumplaats) op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Top 10 plaats op het WK
Top 8 (finale) op het EK
Top 4 (podiumplaats) op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Top 4 (podiumplaats) op het WK
Top 4 (podiumplaats) op het EK
Top 2 op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
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4.2.Selectiecriteria voor Europese kampioenschappen
Om in aanmerking te komen voor een selectie moet aan ALLE onderstaande punten voldaan zijn:
1. Er moet minstens 2x een significant resultaat behaald worden om in aanmerking te komen voor selectie.
2. Een resultaat is maar significant indien:
 er minstens 8 individuen, paren of teams deelnemen in de betreffende klasse bij de cadetten,
junioren en senioren eerste leeftijdsgroep;
 er minstens 5 individuen, paren of teams deelnemen in de betreffende klasse bij de andere
leeftijdsgroepen senioren en de hogere leeftijdscategorieën.
3. Significante resultaten:
Cadetten

Junioren

U30

U40 t.e.m. +65














Halve finale op het WK
Halve finale op het EK
Top 6 op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Halve finale op het WK
Halve finale op het EK
Top 6 op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Halve finale op het WK
Halve finale op het EK
Top 6 op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd
Top 8 (finale) op het WK
Top 8 (finale) op het EK
Top 4 (podiumplaats) op een G-wedstrijd of WTE A-klasse wedstrijd

5. Deliberatie
De verantwoordelijke poomsae van elke deelfederatie of elke clubtrainer kan een aanvraag indienen voor
deliberatie. Opdat een deliberatie behandeld wordt dient de deliberatieprocedure correct opgevolgd te
worden en dient men minstens aan volgende voorwaarde te voldoen:
 In orde zijn met nationale en internationale vergunningen;
 In de selectieperiode deelgenomen hebben aan WTE A-klasse wedstrijden, G-wedstrijden, EK en/of WK
met minstens één significant resultaat of een aansluitend resultaat;
Daarnaast wordt er rekening gehouden met:
 Mogelijke blessures, indien het prestatieniveau eerder gebleken is en de atleet volledig hersteld is;
 Het trainings- en/of wedstrijdprogramma van de atleet is bij de federatie gekend en goedgekeurd;
 Progressie en de progressiemogelijkheid voor de toekomst wordt positief ingeschat;
 De leeftijd van de atleet.
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6. Selectie- en deliberatieprocedure


De verantwoordelijke poomsae van elke deelfederatie dient 2 dagen na de selectieperiode, aan de hand
van de template, de selectiedossiers en/of deliberatiedossiers in bij de poomsaecommissie van zijn/haar
federatie. De poomsaecommissie beslist binnen de 48u (2 werkdagen) over de selectie. De raad van
bestuur ontvangt de selectie en dient zijn fiat hierover te geven.
Ten laatste 5 dagen na de selectieperiode zit de nationale poomsaecommissie (selectiecomité) samen
om de selectie van de verschillende deelfederaties te bespreken en tot een nationale selectie te komen.
De raad van bestuur van de nationale federatie ontvangt de selectie en dient zijn fiat hierover te geven.
De deelfederaties communiceren de selectie aan hun poomsaecommissie en vervolgens aan de
geselecteerde atleten en hun respectievelijke clubtrainers.



Een clubtrainer kan een selectiedossier of deliberatiedossier voor een atleet van zijn club voorstellen
aan de verantwoordelijke poomsae van zijn/haar federatie 1 dag na de laatste selectiewedstrijd (tot
maandag 23u59 aansluitend op de laatste selectiewedstrijd). Hiervoor gebruikt hij de template die op de
website staat. Onvolledige of incorrecte dossiers worden niet behandeld.

7. Financiële ondersteuning
Elke deelfederatie is vrij te beslissen over eventuele financiële ondersteuning van de geselecteerde en/of
gedelibereerde atleten en/of begeleiding.

.

