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Selectiecriteria Europees kampioenschap cadetten 
25-28/11/2022 (Valetta - Malta) 

 
1. Algemene informatie 
 
1.1. Datum  
 
De Europese kampioenschappen cadetten worden van 25 tot 28 november 2022 georganiseerd. 
 
1.2. Wedstrijdlocatie  
 
Valetta (Malta) 
 
1.3. Deelnamevoorwaarden 
 
De vereisten voor deelname aan het EK cadetten zijn: 
 Belgische nationaliteit 
 Global Atleet Licentie 2022 
 Geldig lidmaatschap bij een federatie die lid is van de Belgische Taekwondo Federatie 
 1ste kup 
 Geboren in 2010, 2009 of 2008 
 

1.4. Gewichtscategorie 
 
De gewichtsklassen die voor selectie in aanmerking komen, zijn: 
 Meisjes: -29kg, -33kg, -37kg, -41kg, -44kg, -47kg, -51kg, -55kg, -59kg, +59kg 
 Jongens: -33kg, -37kg, -41kg, -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, +65kg 

 
1.5. Aantal geselecteerde atleten per categorie 
 
Per gewichtsklasse en per land kan er slechts één (1) atleet 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 en daarbij de lijst met selectiewedstrijden te 
wijzigen. 
 
1.7. Selectieperiode  
 
De selectieperiode begint op 28/07/2022 en eindigt 30/10/2022. 
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2. Nationale selectiecriteria 
 
2.1 De criteria 
 
Om in aanmerking te komen voor selectie voor deelname aan EK cadetten 2022, moet de Belgische atleet  
 

(a) Ten minste een kwartfinale (top 8) behaald hebben op het wereldkampioenschap cadetten 2022 met 
minsten twee (2) gewonnen gevechten. 

 
Bijkomende bepaling: 
 De atleet die criterium (a) haalt is automatisch geselecteerd voor het Ek cadetten 2022. 

 
(b) Minstens één zilveren en één bronzen medaille gewonnen hebben op de volgende selectietoernooien: 
 Polish Open G2 (09-11/09/2022) 
 Albanië Open G2 (01-02/10/2022) 
 Dutch Open G2 (15-16/10/2022) 
 Servië Open G2 (29-30/10/2022) 

 
Bijkomende bepalingen: 
 Een resultaat wordt enkel in rekening genomen als minstens één (1) wedstrijd effectief gekampt en 

gewonnen wordt. 
 De medailles moeten in éénzelfde gewichtsklasse behaald worden. 
 De atleet komt in aanmerking voor selectie in de gewichtsklasse waarin hij/zij aan de selectiecriteria heeft 

voldaan. 
 Het lichaam van een cadet is in volle groei. Als een geselecteerde atleet omwille van die reden niet langer 

kan aantreden in de categorie zij/hij zich selecteerde, kan deze atleet - na analyse van de kansen op succes 
en op verzoek van de technische directie - een categorie opschuiven, mits er niemand in de hogere categorie 
is.   

 Als één van de selectietoernooien geen cadetten categorie organiseert of er wordt een wedstrijd afgelast, 
dan behoudt de NSC zich het recht om de criteria te herzien. 

 
2.2 Ex aequo 
 
Als meerdere atleten de selectiecriteria (b) in dezelfde gewichtsklasse hebben bereikt dan worden een of 
meerdere bijkomende selectievoorwaarden gesteld: 

(a) Hoogste puntentotaal op drie (3) open G-wedstrijden binnen de selectieperiode. De punten worden 
toegekend op basis van tabel 1 hieronder.   

Resultaat G2 
1ste plaats 20 
2de plaats 12 
3de plaats 7,2 
5de plaats 4,32 
9de plaats 3,02 
17de plaats 2,12 
33ste plaats 1,48 
65ste plaats 1,04 

Tabel 1: Punten toegekend door de WT volgens het niveau bereikt in G2 
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Opmerking: 
 Een resultaat wordt enkel in rekening genomen als minstens één (1) wedstrijd effectief gekampt en 

gewonnen wordt. 
 Geen cumulatie van punten over verschillende gewichtscategorieën. De resultaten moeten in dezelfde 

WT-gewichtscategorie behaald worden.  
 De nationale commissie kan, op basis van de analyse van het dossier gericht op de kans van slagen, de 

niet geselecteerde atleet (die aan de selectiecriteria heeft voldaan) voorstellen om in de hogere 
categorie te vechten, mits deze categorie vrij is.  

 
(b) Als ex aequo behouden blijft zal de Nationale Selectiecommissie een atleet selecteren op basis van een 

multifactoriële analyse van de dossiers, waarbij rekening wordt gehouden met (een niet-limitatieve lijst):  
 Het aantal gewonnen gevechten 
 Tegenstanders  
 Resultaten behaald in andere gewichtsklassen 
 Stabiliteit van het gewicht 
 De leeftijd van de atleet in de categorie  
 De biologische leeftijd (rijping en groei) van de atleet 
 ...   

 

3. Opmerking over het toernooi voor rechtstreekse selectie 2022 
 
De ETU organiseert een rechtstreeks selectietoernooi voor het EK cadetten namelijk het “Europese 
kampioenschap voor clubs (22-26/08/2022)”. 
 
De gouden en zilveren medaille (top 2) worden automatisch geselecteerd voor de EK cadetten 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 cadetten. 

 
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.   
 
 


