Nationale selectiecriteria

Europees kampioenschap junioren
(TBD 2019 - TBD)

Het Europees kampioenschap Junioren is toegankelijk voor junioren die in de volgende
gewichtsklassen vechten:
-

Vrouwen: -42kg, -44kg, -46kg, 49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg
Mannen: - 45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg +78kg

1. Algemene criteria
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Europees kampioenschap junioren in 2019, moet de
Belgische taekwondoïn:
- De Belgische nationaliteit hebben
- In het bezit zijn van een geldige WT GAL licentie 2019
- In het bezit zijn van een 1ste DAN Kukkiwon diploma
- In 2004-2003-2002 geboren zijn.
2. Nationale selectiecriteria
Om selecteerbaar te zijn voor deelname aan het Europees kampioenschap junioren in 2019, dient de
Belgische taekwondoïn minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:
Een zilveren medaille EN een bronzen medaille behalen op de onderstaande toernooien bij de
junioren
- Open Nederland 2019 (9-10/03/2019)
- Open België 2019 (16-17/03/2019)
- Open Duitsland 2019 (30-31/03/2019)
- Open Sofia 2019 (20-21/04/2019)
- Open Poland 2019 (14-15/09/2019) (Indien de inschrijvingsdeadline voor het EK junioren
compatibel is met de datum van Open Poland)
Opmerkingen:
-

Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht
op het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
De taekwondoïn zal geselecteerd zijn in de gewichtsklasse waarin hij de criteria heeft
behaald
Het lichaam van de junioren is in constant groei. In het geval dat een taekwondoïn zijn/haar
gewicht niet meer zou kunnen halen in de gewichtsklasse waarin hij/zij de selectie heeft
behaald, zou de Technische Directie kunnen beslissen om hem/haar in een hogere
gewichtsklasse in te schrijven, op de voorwaarde dat er niemand anders zich selecteerde in
deze hogere gewichtsklasse.
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3. In het geval van gelijkheid
Indien meerdere taekwondoïn de selectiecriteria voor deelname aan het EK junioren in dezelfde
gewichtscategorie gerealiseerd hebben, wordt de bijkomende selectievoorwaarde gesteld:
De geselecteerde atleet met het hoogste gecumuleerde puntentotaal op de 3 beste
selectiewedstrijden (zie bovenvermelde wedstrijden) krijgt voorrang. Het totaal zal worden berekend
volgens het puntensysteem van de senioren.
Plaats
1ste
2de
3de
5de
9de
17de
33ste

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

Opmerkingen:
-

Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht
op het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.
De taekwondoïn zal geselecteerd zijn in de gewichtsklasse waarin hij de criteria heeft
behaald
De Technische Directie kan beslissen om hem/haar in een hogere gewichtsklasse in te
schrijven, op de voorwaarde dat er niemand anders zich selecteerde in deze hogere
gewichtsklasse.

4. President Cup Europa 2019
De WTE organiseert een wedstrijd met rechtstreekse selectie voor het EK junioren. De Europese
atleten die een podium op deze wedstrijd zullen behalen, worden rechtstreeks voor het EK junioren
geselecteerd, onafhankelijk van de nationale selectiecriteria (zie reglement in bijlage). De regionale
federaties behouden zich het recht om de verplaatsing- en verblijfskosten al dan niet te financieren.
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