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Selectiecriteria Europees kampioenschap U21 – 2022 (G1) 
27-30/09/2022 (Tirana - Albanië) 

 
1. Algemene informatie 
 
1.1. Datum  
 
De Europese kampioenschappen U21 worden van dinsdag 27 tot vrijdag 30 september 2022 georganiseerd. 
 
1.2. Wedstrijdlocatie  
 
Tirana Albanië 
 
1.3. Deelnamevoorwaarden 
 
De vereisten voor deelname aan het EK U21 zijn: 
 Belgische nationaliteit 
 Global Atleet Licentie 2022 
 Geldig lidmaatschap bij een federatie die lid is van de Belgische Taekwondo Federatie 
 Dan diploma van Kukkiwon of 1ste kup 
 Geboren in 2006, 2005, 2004, 2003 of 2002 
 

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

 
1.5. Aantal geselecteerde atleten per categorie 
 
Per gewichtsklasse en per land kunnen er twee (2) atleten geselecteerd worden.  
 
1.6. Uiterste datum voor inschrijving 
 
Op het moment van schrijven van deze criteria is de uiterste inschrijvingsdatum nog niet bekend.  
Als deze datum niet verenigbaar is met het einde van de selectieperiode (zie punt 1.7), behoudt de Nationale 
Selectiecommissie (NSC) zich het recht om de selectieperiode te wijzigen. 
 
1.7. Selectieperiode  
 
De selectieperiode begint op 01/04/2022 en eindigt 11/09/2022. 
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2. Nationale selectiecriteria 
 
2.1 De criteria 
 
Om in aanmerking te komen voor selectie voor deelname aan het EK U21 moet de Belgische atleet minstens aan 
de volgende voorwaarde voldoen:  
 
 Geselecteerd zijn voor het EK 2022 

OF 
 Een medaille behaald hebben op het EK junioren 2022 

 
Bijkomende bepalingen: 
 Een senior wordt geselecteerd in dezelfde gewichtsklasse dan waar de criteria voor behaald zijn. 
 Een junior wordt geselecteerd in de meest geschikte senior gewichtscategorie. Het gewicht van deze atleet, 

naar behoren gehydrateerd, mag het gewicht van de categorie waarvoor wordt gestreden met niet meer 
dan 5% overschrijden. 

 
2.2 Ex aequo 
 
Als meer dan één atleet aan de selectiecriteria "a" of "b" heeft voldaan, wordt de gelijkstand als volgt verbroken: 
 De atleet die op de Europese kampioenschappen van 2022 een top 8 heeft behaald, wordt geselecteerd. 
 Als het tussen een senior en junior gaat en de senior heeft geen top 8 behaald, dan wordt de junior 

geselecteerd. 
 
2.3 Minimumcriteria 
 
Aangezien het EK U21 openstaat voor deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën (junioren en senioren), 
zal de NSC een selectie maken op basis van gemotiveerde dossiers die door de technische directie van elke 
federatie worden ingediend. 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: 
De Junior atleet moet: 
 Geselecteerd zijn voor het junior wereldkampioenschap 2022. 

OF 
 Tijdens de selectieperiode ten minste één gouden of zilveren medaille hebben gewonnen in Open G2, met 

ten minste twee gewonnen gevechten. 
De Senior atleet moet: 
 Ten minste twee gevechten in G2 Open hebben gewonnen tijdens de selectieperiode. 

 
De aanvragen moeten uiterlijk op 12/09/2022 bij de NSC worden ingediend. 
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3. Opmerking over het toernooi voor rechtstreekse selectie 2022 
 
De ETU organiseert een rechtstreeks selectietoernooi voor het EK U21 namelijk het “Europese kampioenschap 
voor clubs (22-26/08/2022)”. 
 
De podiumplaatsen (top 4) senioren en junioren worden automatisch geselecteerd voor de EK U21 - 2022, 
ongeacht de bovenstaande nationale selectiecriteria. 

 
Als er Belgische atleten - aangesloten bij de BTF - hun selectie via deze weg behalen, behoudt de federatie zich 
het recht voor om al dan niet financieel tussen te komen voor het EK U21. 

 
Als twee atleten in dezelfde categorie aan de nationale selectiecriteria voldoen en één van hen via rechtstreekse 
selectie een selectieplaats heeft bemachtigd, worden beide atleten in een sectie ingedeeld. 
 

4. Eindnoot 
 
Bij geschillen over de interpretatie van de selectiecriteria geldt de tekst in de Franse taal als referentie.   
 
 


