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Nationale criteria voor de selectie van het 
EUROPEES KAMPIOENSCHAP JUNIOREN 

(te bevestigen voor augustus – te bepalen) 
 

1. Algemene informatie 

1.1 Datum van het kampioenschap 

Het Europese Junioren kampioenschap (EKJ) Taekwondo 2023 zal plaatsvinden in augustus 2023 (datum 
wordt nog aangekondigd). 

 
1.2 Plaats 

Te bepalen 
 

1.3 Vereisten 
 

De vereisten om deel te nemen aan de EKJ 2023 zijn als volgt:  
 

De taekwondoïn moet:  

• 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 GAL 2023 licentie, 
• houder van minimaal een 1ste Dan Kukkiwon-diploma, 
• geboren zijn in 2008-2007-2006.  

 
1.4 Gewichtsklassen 

 
De beschikbare gewichtsklassen zijn als volgt:  

• Dames:  -42kg, -44kg, -46kg, -49kg, -52kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, +68kg  
• Heren : -45kg, -48kg, -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg, -73kg, -78kg, +78kg 

 
1.5 Aantal geselecteerd per categorie 

 
Er kan slechts één taekwondoïn per gewichtscategorie en per land worden geselecteerd. 

 
1.6 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). 

 

1.7 Selectieperiode 

De selectieperiode start 25/02/2023 en eindigt 30/04/2023 om 23u59. De data van EKJ zijn nog niet 
bevestigd. Aangezien deze data nog niet bevestigd zijn, kan de selectieperiode worden verlengd als deze 
later dan augustus 2023 zou plaatsvinden. Elke wijziging van de selectieperiode zal online worden 
meegedeeld.   

 
__________________________ 
1 In dit document wordt het mannelijk gebruikt als genderneutraal.  
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2. De nationale selectiecriteria 

 
2.1 De criteria 

Om geselecteerd te kunnen worden voor een deelname aan het EKJ, moet de Belgische taekwondoïn 
minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Ten minste een zilveren en een bronzen medaille behaald te hebben op volgende geselecteerde 
toernooien:  

• Open Sloveense G1 (25/02/2023) 
• Open Nederlandse G1 (12/03/2023) 
• Open Belgische G2 (19/03/2023) 
• Open Oostenrijkse (01/04/2023) 
• Europees kampioenschap  van de clubs G1 (27-30/04/2023) 

Opmerkingen 

- Er wordt alleen rekening gehouden met een resultaat als tijdens de wedstrijd ten minste één 
gevecht werd gewonnen van het desbetreffende toernooi. 

- De medailles moeten in dezelfde gewichtscategorie gewonnen zijn.  
- De taekwondoïn zullen geselecteerd worden in de gewichtscategorie waarin hij de criteria 

vervuld heeft.  
- Een junior is in volle groei. Als een geselecteerde taekwondoïn niet langer stand kon houden in 

zijn gewichtscategorie waarin hij zichzelf heeft geselecteerd, kan na analyse van de kansen op 
succes, op verzoek van het technisch management deze taekwondoïn in een categorie hoger 
deelnemen, op voorwaarde dat er niemand geselecteerd is in die desbetreffende hogere 
categorie. 

- Als er bepaalde selectietoernooien geannuleerd worden, heeft de Nationale selectiecommissie 
het recht om de criteria te herbekijken.  

2.2 Bij gelijkspel: 

Als er meerdere taekwondoïn voldoen aan de selectiecriteria dan zal volgende beslissing gemaakt 
worden:  

De taekwondoïn die de meeste punten heeft behaald in drie deelnames aan de geselecteerde 
toernooien, in de betreffende categorie, worden geselecteerd. Punten worden toegekend op basis 
van tabel 1 hieronder: 

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 
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Opmerkingen 

- Er wordt alleen rekening gehouden met een resultaat als tijdens de wedstrijd ten minste één 
gevecht werd gewonnen van het desbetreffende toernooi. 

- De drie beste resultaten moeten behaald zijn in dezelfde gewichtsklasse, zoals gekend bij WT. 
Resultaten behaald in een gewichtsklasse, verschillend  van de WT-gewichtscategorieën kunnen 
niet in rekening worden gebracht. 

- De Nationale commissie kan op basis van de analyse van het dossier gericht op de slaagkansen, 
een aanzoek doen aan de niet-geselecteerde taekwondoïn (die aan de selectiecriteria heeft  
voldaan) om deel te nemen in de hogere categorie op voorwaarde dat deze categorie vrij zal zijn.  

2.3 In geval van een nieuw gelijkspel 

In het geval van een nieuw gelijkspel, zal de Nationale selectiecommissie een  taekwondoïn selecteren op 
basis van een multifactoriële analyse van de dossiers en rekening houden (niet-uitputtende lijst) met: 

- het aantal gewonnen gevechten, 
- het niveau van de tegenstanders tegen wie hij heeft  verloren, 
- het niveau van de tegenstanders tegen wie hij heeft gewonnen, 
- de gewichtsstabiliteit 
- de biologische leeftijd (rijpheid en groei) van de taekwondoïn, 
- … 

 
3. Goedkeuring van de selectie  

De Nationale selectiecommissie keurt de selectie goed op basis van de huidige criteria.  

Opmerking: 

De geselecteerde junior- atleten moeten hun trainingsprogramma nastreven om in de best mogelijke 
conditie aan het EKJ deel te nemen. Als, de taekwondoïn gedurende langere tijd of herhaalde keren 
afwezig is op de training, zal de technische directie een daling in competitieniveau vaststellen en kan 
de selectie opgeschort of geannuleerd worden.  

4. Opmerking op het direct selectietoernooi van 2023 

Het kan voorkomen dat de ETU  selectietoernooien organiseert voor de EKJ – 2023. 

De federatie waarbij de geselecteerde Belgische taekwondoïn aangesloten is behoudt het recht om al 
dan niet financieel tussen te komen in de kosten van de reis.  

Als 2 taekwondoïn voldoen aan de nationale selectiecriteria in dezelfde categorie en een van hen 
won via directe selectie een plaats, dan worden beiden opgedeeld.   

5. Referenties 

In het geval dat er een geschil is over het begrip van de selectiecriteria, is de tekst in het Frans de 
referentie.  
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