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Nationale selectiecriteria 

Wereldkampioenschap senioren (G14) 
(13-20 november 2022 – Guadalajara – Mexico) 

 

1. Algemene informatie 
 

1.1. Datum  
 
Het wereldkampioenschap taekwondo voor senioren (WK) 2022 wordt van zondag 13 tot en met zondag 20 
november 2022 georganiseerd in Guadalajara (Mexico). 

 
1.2. Wedstrijdlocatie 
 
Guadalajara (Mexico) 

 
1.3. Deelnamevoorwaarden 
 
De vereisten voor deelname aan het WK 2022 zijn: 
 Global Atleet Licentie 202 
 Geldig lidmaatschap bij een federatie die lid is van de Belgische Taekwondo Federatie 
 Belgische nationaliteit 
 Dan diploma van Kukkiwon 
 Geboren in 2005 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 
 
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. 
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1.7. Selectieperiode  
 
Er worden twee selectieperiodes vastgesteld: 
 Periode 1: van 01/05/2022 tot 30/09/2022 om 23:59 uur. Aansluitend zal een eerste selectie worden 

gemaakt. 
 Periode 2: van 01/05/2022 tot 16/10/2022 om 23:59 uur. 

Aansluitend wordt een tweede selectie vastgesteld voor de categorieën die na de eerste selectieperiode 
vrij blijven.  

 
2. Nationale selectiecriteria 
 

Om in aanmerking te komen voor selectie voor deelname aan het WK 2022 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.  

 
Criteria (a)  

 Selectiecriteria EK senioren 2022 behaald hebben in de betreffende gewichtsklasse 
OF 

 Een top 8 (5de plaats) op het Europees kampioenschap 2022 (G4)  
OF 

 Een top 8 (5de plaats) behaald hebben op een Grand Prix Serie 
 
OF 
 
Criteria (b)  

 Een medaille op een G2 senioren met minstens 2 gewonnen gevechten 
OF 

 Een medaille op het EK U21 met minstens 2 gewonnen gevechten 
OF 

 Twee medailles op een open G2, met inbegrip van het EK U21, met minstens 1 gewonnen gevecht 
EN 
 
Criteria (c) 
Tijdens de selectieperiode in totaal ten minste 14 punten hebben behaald in 3 deelnames in Open G-
wedstrijden en grote toernooien (G4 en G6) in dezelfde gewichtsklasse. Dit puntentotaal is gebaseerd op het 
puntensysteem dat voor de WT-wereldranglijst wordt gebruikt (tabel 1). 
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Resultaat G1 G2 G4 G6 
1ste plaats 10 20 40 60 
2de plaats 6 12 24 36 
3de plaats 3,6 7,2 14,4 21,60 
5de plaats 2,16 4,32 8,64 12,96 
9de plaats 1,51 3,02 6,05 9,06 
17de plaats 1,06 2,12 4,23 6,36 
33ste plaats 0,74 1,48 2,96 4,44 
65ste plaats 0,52 1,04 2,07 3,11 

Tabel 1: Punten toegekend door de WT volgens het niveau bereikt in G1, G2, G4 en G6 
 
Bijkomende bepalingen: 
 De atleet die aan het criterium (a) voldoet, is automatisch en prioritair geselecteerd voor het WK senioren 

2022. 
 Een resultaat wordt enkel in rekening genomen als minstens één (1) wedstrijd effectief gekampt en 

gewonnen wordt. 
 Als er minder dan 8 atleten per categorie zijn, volgt de puntentoekenning het artikel 2.10 van de WT-ranking 

regels die sinds 09/11/2021 van kracht zijn. 
 In het puntensysteem worden aan het Europees kampioenschap U21 punten toegekend op basis van een G1. 
 De atleet zal worden geselecteerd in de gewichtsklasse waarin aan de selectiecriteria is voldaan. 
 De gewichtsklasse van de Grand Prix Serie wordt geassimileerd met de WT-gewichtsklasse van de atleet voor 

de puntentelling. 
 

3. Ex aequo 
 
Als meer dan één atleet voldoet aan de minimale selectiecriteria (b) en (c) voor deelname aan het WK senioren 
2022 in dezelfde gewichtscategorie, zijn één of meer aanvullende selectievoorwaarden vereist, in volgorde van 
prioriteit: 
 
 De atleet in de top 8 van de WT-wereldranglijst (oktober 2022) wordt geselecteerd. 
 Bij aanhoudende gelijke stand wordt de atleet geselecteerd die tijdens de selectieperiode het hoogste aantal 

punten heeft verzameld in drie deelnames (gebaseerd op de punten die zijn toegekend in de WT-
wereldranglijst - tabel 1). Resultaten zullen alleen in aanmerking worden genomen als zij zijn behaald in 
dezelfde gewichtsklasse en indien ten minste één wedstrijd in het betreffende toernooi daadwerkelijk is 
gewonnen. 

 Bij aanhoudende gelijke stand wordt de atleet met de hoogste WT-wereldranglijst (oktober 2022) in de 
betreffende categorie geselecteerd. 

 
Let op: 
De Nationale Selectiecommissie kan, op basis van de analyse van het dossier gericht op de kansen van slagen: 
 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. 
 De selectie van de atleten die op het moment van de bekendmaking in oktober 2022 in de top 40 van de 

Olympische Ranglijst van de WT (RO-WT) staan, op voorwaarde dat de betrokken gewichtscategorie vrij is en 
verenigbaar met de rangschikking in de RO-WT. 

  


