
 
 

1 
 

Nationale selectiecriteria voor het 

Europees Olympisch Kwalificatietoernooi 

Datum (tussen 01/01 en 30/04/2020) en locatie dienen nog bepaald te worden 

 
Om selecteerbaar te zijn voor de taekwondocompetities op de Olympische Spelen 2020 van Tokyo 
dient een atleet/atlete aan een van de volgende onderstaande voorwaarden (WT-IOC) te voldoen: 
1) Nummer 1 van de ranking van de WT Grand Slam Champions Series, na de WT Grand Slam Series 

in December 2019 
2) Top 5 van de Olympische ranking na de Grand Prix Final in december 2019; 
3) Finalist op het Europees Olympisch Kwalificatietornooi (EOK) dat tussen 01/01 en 30/04/2020 

wordt georganiseerd.  
 
Het reglement “Qualification System – Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020” bepaalt duidelijk 
de quotaplaatsen per landen.  
BTF kan per geslacht atleten selecteren voor deelname aan het EOK: 
 Twee atleten indien niemand via de Olympische ranking of de WT Grand Slam ranking werd 

geselecteerd; 
 Eén atleet indien max. 1 andere atleet (in een andere Olympische gewichtscategorie) via de 

Olympische ranking of de WT Grand Slam ranking werd geselecteerd. 
 
Om selecteerbaar te zijn voor het EOK, dient een atleet/atlete aan de algemene criteria en de nationale 
selectiecriteria (zie onder) te voldoen.  
De nationale selectiecriteria laten toe om tussen meerdere atleten binnen een gewichtsklasse te 
kiezen en tussen meerdere atleten uit verschillende gewichtsklassen te kiezen (in het geval twee of 
meer gewichtsklassen zullen betrokken worden).  
 
1. Algemene criteria 
 

De atleet/atlete moet de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben in 2020 en in het bezit zijn van:  
 De Belgische nationaliteit bij deadline van inschrijving EOK; 
 Een geldige GAL 2019; 
 Een Kukkiwon diploma. 
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2. Nationale selectiecriteria 
 
De atleet/atleten met het hoogste gecumuleerde puntentotaal op basis van verworven WT-
wereldrankingpunten (zie onder) op de 4 beste selectiewedstrijden (uit onderstaande lijst van 6 
tornooien) zal/zullen worden geselecteerd:  
 WK G12 (15-19/05/2019); 
 GP serie 1 G4 (7-9/06/2019); 
 European Games taekwondo G4 (29/08-01/09/2019); 
 GP Serie 2 G4 (13-15/09/2019); 
 GP Serie 3  G4 (18-20/10/2019); 
 GP Final G8 (6-7/12/2019). 

 
Voor elke van deze toernooien zullen punten worden toegekend op basis van het Olympisch 
rankingsysteem:  

Rank G4 G8 G12 
1e plaats 40,00 80 120 
2e plaats 24,00 48 72 
3e plaats 14,40 28,8 43,2 
4e plaats --- 17,38 --- 
5e plaats 8,64 12,10 25,92 
9e plaats 6,05 --- 18,14 

17e plaats 4,23 --- 12,7 
33e plaats --- --- 8,89 
65e plaats ---- --- 6,22 

 
Opmerkingen:  
 De resultaten op de Grand Prix Series en Final worden uitsluitend in rekening genomen, indien ze 

in dezelfde Olympische gewichtsklasse worden behaald als de gewichtsklasse waarin de 
atleet/atlete een selectie op het EOK beoogt;   

 De resultaten op de European Games en het WK worden uitsluitend in rekening genomen, indien 
ze in een gewichtsklasse worden behaald die verenigbaar is met de Olympische gewichtsklasse 
waarin de atleet/atlete een selectie op het EKT beoogt; 

 Een resultaat wordt uitsluitend in rekening genomen, indien minstens één effectief gevecht op 
het betreffende tornooi winnend wordt afgesloten.  
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3. In het geval van gelijkheid 
 
Indien meerdere atleten eenzelfde aantal punten hebben behaald in dezelfde of in verschillende 
Olympische gewichtsklassen, worden een of meerdere bijkomende selectievoorwaarden gesteld, in 
volgorde van uitsluiting:  
1) Het hoogste gecumuleerde puntentotaal op basis van verworven WT-wereldrankingpunten op 

volgende selectiewedstrijden: de 3 Grand Prix Series 2019 en de Grand Prix Final 2019; 
2) Het beste resultaat op de Grand Prix Final 2019; 
3) De hoogste plaats op de Olympische ranking die na de Grand Prix Final 2019 zal gepubliceerd 

worden. Indien de desbetreffende ranking niet beschikbaar is voor de registratiedeadline van het 
EOK, dan wordt de laatst beschikbare Olympische ranking in acht genomen.  

 


