Nationale selectiecriteria

Europese kampioenschappen senioren (G4)
8-11 april 2021 – Sofia - Bulgarije

1. Algemene informatie
1.1 Datum van het kampioenschap
Het Europees kampioenschap taekwondo voor senioren 2021 (EKS) vindt plaats van donderdag 8 tot
en met zondag 11 april 2021 in Sofia, Bulgarije.
1.2 Locatie
Hotel Ramada Sofia City Center
Boulevard "Knyaginya Maria Luiza" 131, 1202 Sofia Centrum
Sofia (Bulgarije)
1.3 Deelname voorwaarden
De vereisten voor deelname aan het EKS 2021 zijn als volgt, de taekwondoïn moet:
 Houder zijn van een Gobal Atleet Licentie 2021
 Aangesloten zijn bij een federatie, lid van de Belgische Taekwondo Federatie
 Over de Belgische nationaliteit beschikken
 Een Kukkiwon Dandiploma hebben
 Geboren zijn in 2004 of eerder
1.4 Gewichtscategorie
De gewichtsklassen die voor selectie in aanmerking komen, zijn:
Vrouw: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg
Man: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg
1.5 Quota per categorie
Per gewichtsklasse en per land mag slechts één taekwondoïn worden geselecteerd.
1.6 Deadline voor inschrijving
De uiterste datum om de geselecteerde taekwondoïn in te schrijven is 18/03/2021.
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2. Nationale selectiecriteria
Om geselecteerd te kunnen worden voor deelname aan het EKS 2021 moet de Belgische taekwondoïn,
naast het voldoen aan de voorwaarden van World Taekwondo (zie 1.3), ten minste aan de
onderstaande voorwaarden voldoen.
2.1 Europees kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen en Olympische Spelen
De taekwondoïn moet:
 Voldoen aan de selectiecriteria voor de Olympische Spelen van Tokyo
OF
 Voldoen aan de selectiecriteria voor het Europees kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen
van Tokio
Let op:
De betrokken taekwondoïn kan worden geselecteerd in zijn standaardgewichtsklasse (de categorie
waarin hij op het laatste Europese of Wereldkampioenschap heeft gevochten).
Als geen enkele taekwondoïn in de betrokken categorie aan dit eerste criterium voldoet:
2.2 Resultaten in open G1 en G2
De taekwondoïn moet:
 Een medaille hebben gewonnen in een senior G1 of G2 open tijdens de selectieperiode van
01/02/2021 tot en met 07/03/2021
EN
 Tijdens de selectieperiode ten minste 7 punten hebben behaald op de drie beste wedstrijden
uitgedrukt in behaalde punten (som van de punten gebaseerd op het puntensysteem dat wordt
toegepast voor de wereldranglijst WT - tabel 1).

Tabel 1: WT ranking-punten volgens het resultaat G1 en G2 wedstrijden
Opmerkingen:
 Een resultaat zal slechts in aanmerking worden genomen als ten minste één gevecht in de
betrokken wedstrijd is gewonnen.
 De taekwondoïn zal worden geselecteerd in de gewichtsklasse waarin hij of zij aan de
selectiecriteria heeft voldaan.
 De drie beste resultaten moeten zijn behaald in dezelfde WT-gewichtsklasse. Resultaten behaald
in verschillende WT-gewichtscategorieën kunnen niet worden samengeteld.
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3. Bij gelijkstand
Als meer dan één taekwondoïn in dezelfde gewichtsklasse aan de minimale selectiecriteria voor
deelname aan de CES 2021 heeft voldaan, zijn één of meer aanvullende selectievoorwaarden vereist,
in volgorde van prioriteit:
a) De taekwondoïn die in januari 2020 (laatste door de WT gepubliceerde ranking) de top 8 van de
(ongekuiste) WT-wereldranglijst in de begeerde categorie heeft bereikt, wordt geselecteerd.
b) Bij gelijke stand wordt de taekwondoïn geselecteerd die tijdens de selectieperiode van
01/02/2021 tot en met 07/03/2021 het hoogste aantal punten heeft verzameld op de 3 beste
selectiewedstrijden (op basis van de WT-wereldranglijstpunten - tabel 1). De resultaten zullen
slechts in aanmerking worden genomen als zij in dezelfde gewichtsklasse zijn behaald en indien
ten minste één gevecht in de betreffende wedstrijd daadwerkelijk is gewonnen.
c) In geval van een nieuwe gelijke stand wordt de taekwondoïn gekozen die in januari 2020 (laatste
door de WT gepubliceerde ranking) de hoogste plaats op de wereldranglijst van de WT in de
begeerde categorie inneemt.
Opmerking:
De nationale selectiecommissie kan, op basis van de analyse van het dossier gericht naar de
slaagkansen, de niet geselecteerde taekwondoïn (die aan de selectiecriteria heeft voldaan) voorstellen
om in een hogere of lagere categorie te vechten, op voorwaarde dat deze categorie vrij is.
4. Gemotiveerd dossier
Aangezien als gevolg van de Covid-19 pandemie weinig open G1-G2 zijn georganiseerd, kan, indien in
een gewichtsklasse geen enkele taekwondoïn aan de bovengenoemde selectiecriteria heeft voldaan,
de nationale selectiecommissie een selectie vaststellen op basis van een gemotiveerd dossier dat aan
de technische directie van elke federatie zal worden voorgelegd. Na analyse van de kansen op succes
zal de nationale selectiecommissie een besluit nemen over een eventuele selectie.
Niettemin moet aan minimumvereisten worden voldaan om voor selectie in aanmerking te komen:
 De taekwondoïn moet minstens hebben deelgenomen aan een juniorenkampioenschap tussen
01/02/2019 en 07/03/2021 inbegrepen.
OF
 De taekwondoïn moet tussen 01/02/2019 en 07/03/2021 ten minste één medaille hebben
gewonnen in G1-G2 wedstrijd senioren.
OF
 De taekwondoïn moet in januari 2020 in de top 32 van de wereldranglijst (WT) staan in de
betreffende gewichtsklasse.
Het dossier van de taekwondoïn zal onder andere volgende zaken opnemen:
 Het wedstrijdniveau
 Het trainingsniveau
 Het niveau van fysieke conditie
Aanvragen moeten uiterlijk op 07/03/2021 bij de nationale selectiecommissie worden ingediend.
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