1. INLEIDING
Selecties voor EK/WK: voor de juiste prestatienormen verwijzen we naar het nationale selectiereglement
BTF.
De selecties worden gemaakt door de poomsaewerking commissie.

2. DOELGROEPEN
De volgende categorieën worden door Taekwondo Vlaanderen als topsportonderdeel erkend:
Categorie
Cadetten (U14)
Junioren (U17)
U30

Leeftijd
12-14 jaar
15-17 jaar
18-30 jaar

Doelstellingen:
▪ U14 of cadetten: kennis maken met het internationale wedstrijdniveau en voorbereiden om vanaf U17
prestaties neer te zetten
▪ U17 en U30: presteren op internationaal niveau in de eigen leeftijdscategorie.
Het team bestaat uit dan- en poomgraden, geen kupgraden.
Indien een sporter zich wil kwalificeren in een niet erkend topsportonderdeel en dus niet valt onder een
van de bovenvermelde doelgroepen, dan dient hij/zij eveneens te voldoen aan de gestelde
kwalificatiecriteria.

3. SELECTIECRITERIA
Selecties voor EK/WK: voor de juiste prestatienormen verwijzen we naar het nationale selectiereglement
van de Belgian Taekwondo Federation.
Voor TKDV-atleten gelden er enkele bijkomende selectiecriteria:
▪ Men dient aan minimum 70% van de laatste 10 regionale poomsae trainingen deelgenomen te
hebben.
▪ De atleet volgt een trainings- en wedstrijdprogramma dat besproken werd met de TKDV-trainer.
Opdat de atleet optimaal presteert is een zekere samenwerking tussen de TKDV-trainer en de clubtrainer
noodzakelijk. De PWC vindt het dan ook interessant dat de hoofdtrainer aanwezig is op de regionale
poomsaetraining om te kijken en notities te maken. Aansluitend op de training kan kort feedback gegeven
worden en kunnen de werkpunten besproken worden.
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4. DELIBERATIE
De TKDV-trainer of elke clubtrainer kan een aanvraag indienen voor deliberatie aan het secretariaat
(recreatie@taekwondo.be). Opdat een deliberatie behandeld wordt dient de deliberatieprocedure
correct gevolgd te worden en dient men minstens aan volgende voorwaarden te voldoen:
▪ In orde zijn met nationale en internationale vergunningen.
▪ In de selectieperiode deelgenomen hebben aan selectiewedstrijden met minstens één significant
resultaat of een aansluitend resultaat.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met:
▪ Mogelijke blessures, indien het prestatieniveau eerder gebleken is en de atleet volledig hersteld is.
▪ Het trainings- en wedstrijdprogramma van de atleet is bij de commissie gekend.
▪ De leeftijd van de atleet.
5. SELECTIE- EN DELIBERATIEPROCEDURE
▪ Een clubtrainer kan een selectiedossier of deliberatiedossier voor een atleet van zijn club voorstellen
aan het secretariaat van TKDV (recreatie@taekwondo.be) 1 dag na de laatste selectiewedstrijd (tot
maandag 23u59 aansluitend op de laatste selectiewedstrijd). Hiervoor gebruikt hij de template die op
de website staat. Onvolledige of incorrecte dossiers worden niet behandeld.
▪ De verantwoordelijke poomsae van TKDV dient 2 dagen na de selectieperiode, aan de hand van de
template, de selectiedossiers en/of deliberatiedossiers in op het secretariaat van TKDV
(recreatie@taekwondo.be). De PWC beslist binnen de 48u (2 werkdagen) over de selectie. Het bestuur
ontvangt de selectie en dient zijn goedkeuring hierover te geven.
Ten laatste 5 dagen na de selectieperiode zit de nationale poomsaecommissie (selectiecomité)
samen om de selectie van de verschillende deelfederaties te bespreken en tot een nationale selectie
te komen. Het bestuur van BTF ontvangt de selectie en dient hierover zijn goedkeuring te geven.
Taekwondo Vlaanderen communiceert de selectie aan de commissie en vervolgens aan de
geselecteerde atleten en hun respectievelijke clubtrainers.
6. FINANCIËLE ONDERSTEUNING
Mits een atleet voldoet aan de selectiecriteria of wordt gedelibereerd kan Taekwondo Vlaanderen
financiële middelen ter beschikking stellen voor deelname in een erkend topsportonderdeel.
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