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Federale criteria voor de selectie van het 
Europees kampioenschap Cadetten  

19-22 oktober 2023 – Belgrado (Servië) 
 

1. Voorzorgsmaatregel 

De BTF selecteert jongeren om deel te nemen aan het Europees kampioenschap Cadetten en/of aan het 
wereldkampioenschap Cadetten. De voorbereiding aan deze toernooien en de deelname eraan moet gezien 
worden als het opdoen van ervaring in hun ontwikkeling op lange termijn en niet als een doel om sportieve 
resultaten te behalen op hoog niveau op korte termijn, die de bron zouden kunnen zijn van een 
hyperspecialisatie waarbij een goede ontwikkeling zou belemmerd kunnen worden.  
 
2. Algemene informatie 

2.1. Datum van het kampioenschap 

Het Europees kampioenschap Cadetten 2023 Taekwondo zal doorgaan van 19-22 oktober 2023.  
 

2.2 Plaats 

Belgrado (Servië), exacte plaats nog verder te bevestigen. 
 

2.3 Vereisten 
 

Als deelname vereisten om deel te kunnen nemen aan het Europees Kampioenschap voor Cadetten (EKC) 
moet de taekwondoïn: 

• beschikken over de Belgische nationaliteit, 
• aangesloten zijn bij een federatie die ook aangesloten is bij de Belgische Taekwondo Federatie, 
• in het bezit zijn van een geldige GAL-licentie 2023, 
• houder zijn van minimum een 1ste kup diploma 
• geboren zijn in 2011, 2010 of 2009  

 
2.4 Gewichtsklassen 

 
De beschikbare gewichtsklassen zijn als volgt:  

• Dames : -29, -33, -37, -41, -44, -47, -51, -55, -59, +59kg 
• Heren: -33, -37, -41, -45, -49, -53, -57, -61, -65, +65kg 

 
2.5 Aantal geselecteerd per categorie 
 
Er kan slechts één taekwondoïn per gewichtscategorie en per land worden geselecteerd, behalve in 
categorieën waar quotaplaatsen zijn gewonnen via een rechtstreeks selectietoernooi (zie punt 4). 
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2.6 Registratietermijn 
 

De deadline om de geselecteerde taekwondoïn in te schrijven is xx/xx/2023 (bij het schrijven van deze criteria 
is deze datum nog niet bekend) 

 

2.7 Selectieperiode 

De selectieperiode start 11/03/2023 en sluit 10/09/2023  
 

 
3. De nationale selectiecriteria 

3.1 de criteria 
 

Om geselecteerd te kunnen worden voor een deelname aan het EKC moet de taekwondoïn minimaal een 
zilveren EN een bronzen medaille tijdens volgende toernooien behaald hebben: 

• Open Nederlandse G1 (12/03/2023) 
• Open Belgische G2 (19/03/2023) 
• Open Oostenrijkse G1 (01/04/2023) 
• Europees kampioenschap van de clubs G1 (27-30/04/2023) 
• Open Poolse G1 (08-10/09/2023) 

           Opmerkingen: 

• Er wordt alleen rekening gehouden met een resultaat als tijdens de  wedstrijd ten minste één gevecht 
is gewonnen tijdens desbetreffende toernooien.  

• De medailles moeten behaald zijn binnen dezelfde gewichtscategorie. 
• De taekwondoïn zal geselecteerd worden in de gewichtscategorie in dewelke hij aan de 

selectiecriteria voldoet.  
• Cadetten zitten in volle groei. Als een geselecteerde taekwondoïn niet aan zijn gewicht komt om in 

diezelfde gewichtscategorie te blijven waarin hij geselecteerd werd, kan na analyse op vraag van zijn 
technische directie, deze taekwondoïn stijgen in gewichtscategorie op voorwaarde dat er geen andere 
persoon geselecteerd werd in deze hogere categorie.  

• Als bepaalde selectietoernooien geannuleerd worden, behoud de nationale selectiecommissie het 
recht om de criteria te herbekijken.  
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3.2 Bij gelijkheid 

Als er meerdere taekwondoïn voldoen aan de selectiecriteria die nodig zijn voor een deelname aan het EKC  in 
eenzelfde gewichtscategorie, wordt het volgende beslist:  

De taekwondoïn die de meeste punten heeft gewonnen in drie deelnames aan de 
Open selectietoernooien, in de betreffende categorie, worden geselecteerd. Punten worden toegekend 
op basis van tabel 1 hieronder 

 

Résultat 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 toegewezen door de WT in functie van het bereikt niveau van de G1 en G2.  

Opmerkingen: 

• Er zal alleen rekening gehouden worden met een resultaat als er een gevecht gewonnen werd tijdens 
desbetreffende toernooien.  

• De drie beste resultaten moeten verkregen zijn in dezelfde WT- gewichtscategorie. De verkregen 
resultaten in de gewichtscategorieën die verschillen van de WT- gewichtscategorieën worden niet 
samen geteld.  

• De nationale commissie, zal op basis van de analyse van het dossier, aan de niet geselecteerde 
taekwondoïn voorstellen (die de selectiecriteria heeft vervuld) om deel te nemen in de hogere 
categorie op voorwaarde dat deze categorie vrij is.  
 

3.3 In geval van nieuwe gelijke stand 

In geval van nieuwe gelijke stand, zal de nationale selectiecommissie een taekwondoïn selecteren op basis 
van een multifactoriële analyse van de dossiers en rekening houden  met ( niet gelimiteerde lijst): 

• Het aantal gewonnen wedstrijden, 
• Het niveau van de tegenstanders tegen wie ze verloren hebben, 
• Het niveau van de tegenstanders tegen wie ze gewonnen hebben, 
• De  gerealiseerde resultaten in andere gewichtscategorieën, 
• Stabiliteit van het gewicht, 
• De leeftijd van de taekwondoïn in de categorie, 
• De biologische leeftijd (rijping en groei) van de taekwondoïn.  
• … 
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4. Opmerking over de directe selectietoernooien van 2023 

De ETU organiseert een direct selectietoernooi voor het EKC 2023: 
• The president cup – Europa (8-9-02/2023). De gouden en zilveren medailles (top 2) zal automatisch 

geselecteerd worden voor het EKC – 2023 onafhankelijk van de nationale selectiecriteria (zie hier 
beneden) 

• Europees kampioenschap van de clubs (27-28/04/2023). De gouden en zilveren medailles (top2) 
zullen automatisch geselecteerd worden voor het EKC 2023 onafhankelijk van de nationale 
selectiecriteria (zie hier beneden). 

 
De federatie waar de Belgische taekwondoïn die geselecteerd werd via zo een type toernooi is aangesloten, 
behoudt zich het recht om al dan niet financieel tussen te komen in de  verplaatsing. 
 
Als twee taekwondoïns de nationale selectiecriteria behalen in dezelfde categorie en 1 van de 2 heeft een plaats 
behaald via een directe selectie, zullen de 2 taekwondoïns gescheiden worden.  
 

5. Validatie van de selectie 

De nationale selectiecommissie valideert de selectie op basis van deze criteria. 
 
Opmerking: 
De  deelnemende geselecteerde cadetten moeten hun trainingsprogramma vervolledigd hebben zodat ze in 
hun best mogelijke vorm zijn om deel te nemen aan het EKC. Als ten gevolge van herhaalde of meerdere 
afwezigheden van de training, de technische directie moet constateren dat er een achteruitgang is van het 
niveau, kan de selectie opgeschort of geannuleerd worden. 
 
6. Referenties 
Indien er een geschil is betreffende het begrip van de selectiecriteria, is de tekst in het Frans de referentie.  

 


