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Nationale selectiecriteria 

Wereldkampioenschap senioren (G14) 
(12-18 oktober 2021 – Wuxi – China) 

 

1. Algemene informatie 
 

1.1. Datum  
 
Het wereldkampioenschap taekwondo voor senioren (WK) 2021 wordt van dinsdag 12 tot en met maandag 18 
oktober 2021 georganiseerd in Wuxi, China. 

 
1.2. Wedstrijdlocatie 
 
Nog niet bekend 
Wuxi (China) 

 
1.3. Deelnamevoorwaarden 
 
De vereisten voor deelname aan het WK 2021 zijn: 
 Global Atleet Licentie 2021 
 Geldig lidmaatschap bij een federatie die lid is van de Belgische Taekwondo Federatie 
 Belgische nationaliteit 
 Dan diploma van Kukkiwon 
 Geboren in 2004 of eerder 

 
1.4. Gewichtscategorie 
 
De gewichtsklassen die voor selectie in aanmerking komen zijn: 
 Vrouwen: -46, -49, -53, -57, -62, -67, -73, +73 kg 
 Mannen: -54, -58, -63, -68, -74, -80, -87, +87 kg 

 
1.5. Aantal geselecteerde atleten per categorie 
 
Per gewichtsklasse en per land kan slechts één atleet worden geselecteerd.  

 
1.6. Uiterste datum voor inschrijving 
 
De uiterste inschrijvingsdatum is nog niet gekend 

 
1.7. Selectieperiode  
 
De selectieperiode begint op 01/02/2021 en eindigt 7 kalenderdagen voor de uiterste inschrijfdatum (exacte 
datum nog niet gekend).   
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2. Nationale selectiecriteria 
 

Om in aanmerking te komen voor selectie voor deelname aan het WK 2021 moet de Belgische atleet, naast het 
voldoen aan de WT-vereisten (zie 1.3), tijdens de selectieperiode voldoen aan ten minste één van de hieronder 
vermelde criteria.  

 
a) Deelname aan de Olympische Spelen in Tokio (G20) 

OF 
b) 1/8 finales op het Europees kampioenschap 2021 (G4)  

OF 
c) Een medaille op een G1 of G2 wedstrijd senioren en minimaal 7 punten hebben behaald, in maximum 

drie deelnames, toegekend op basis van onderstaande tabel 1.  
Resultaat G1 G2 

1ste plaats 10 20 
2de plaats 6 12 
3de plaats 3,6 7,2 
5de plaats 2,16 4,32 
9de plaats 1,51 3,02 
17de plaats 1,06 2,12 
33ste plaats 0,74 1,48 
65ste plaats 0,52 1,04 

Tabel 1: Punten toegekend door de WT volgens het niveau bereikt in de G1 en G2 
 
Bijkomende bepalingen: 
 De atleet die aan het criterium a) voldoet, kan in zijn categorie van de wereld ranking worden geselecteerd. 
 Voor de criteria b) en c):  

▫ Een resultaat wordt enkel in rekening genomen als minstens één (1) wedstrijd effectief gekampt en 
gewonnen wordt. 

▫ De atleet komt in aanmerking voor selectie in de gewichtsklasse waarin hij/zij aan de selectiecriteria heeft 
voldaan. 

 Voor criterium c) geen cumulatie van punten over verschillende gewichtscategorieën. De resultaten moeten 
in dezelfde WT-gewichtscategorie behaald worden.  

 Het EK U21 dat georganiseerd wordt in Estland van 24 tot 27 augustus wordt gelijkgesteld met een open G1. 
 

3. Ex aequo 
 
Als meerdere atleten de minimale selectiecriteria in dezelfde gewichtsklasse hebben bereikt dan worden een of 
meerdere bijkomende selectievoorwaarden gesteld: 
1. Top-8 van de WT-wereldranglijst  
2. Hoogste puntentotaal op drie (3) G-wedstrijden binnen de selectieperiode 
3. Hoogste plaats op de WT-wereldranglijst  
 
Bijkomende bepalingen: 
 De in aanmerking genomen wereldranglijst is de publicatie die beschikbaar is op de website van World 

Taekwondo op de laatste dag van de selectieperiode.  

https://worldtkd.simplycompete.com/playerRankingV2
https://worldtkd.simplycompete.com/playerRankingV2
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 De Nationale Selectiecommissie (NSC) kan, op basis van de analyse van het dossier en gericht op de 
slaagkansen, aan de niet geselecteerde atleet (die aan de selectiecriteria heeft voldaan) voorstellen om in de 
hogere of lagere categorie te vechten, mits deze categorie vrij is.  

 
4. Gefundeerd dossier 
 
Vanwege de Covid-19 pandemie zijn er weinig G-wedstrijden georganiseerd. Daarom kan de Nationale 
Selectiecommissie - als er in een gewichtsklasse geen enkele atleet aan bovengenoemde selectiecriteria heeft 
voldaan - selecteren op basis van een gefundeerd selectiedossier.  
Dit dossier wordt door de trainer aan de technische directie van elke federatie voorgelegd.  
Na analyse van de kansen op succes zal de NSC een besluit nemen over een eventuele selectie.  
 
Niettemin moet aan bepaalde minimumeisen worden voldaan om voor selectie in aanmerking te komen: 
a) De atleet moet na 01/02/2019 aan ten minste één groot junioren kampioenschap (EKJ, WKJ) hebben 

deelgenomen  
OF 

b) De atleet moet na 01/02/2019 ten minste één medaille hebben gewonnen in een G-wedstrijd senioren 
OF 

c) De atleet moet in de top 32 staan van de wereldranglijst (WT) van de gewichtsklasse waarin hij/zij wenst uit 
te komen (vanaf de laatste publicatie van de WT) 

 
Het selectiedossier toont onder andere: 
 Het wedstrijdniveau 
 Het trainingsniveau 
 Het niveau van fysieke conditie 

 
De dossiers moeten uiterlijk op de laatste dag van de selectieperiode bij de Nationale Selectiecommissie worden 
ingediend.    


