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Nationale criteria voor de selectie van het 
Wereldkampioenschap senioren – G14 

(29 mei – 4 juni 2023 – Baku – Azerbeidzjan) 
 

1. Algemene informatie 

1.1 Datum van het kampioenschap 

Het Wereldkampioenschap senioren 2023  (WKS 2023) Taekwondo zal plaatsvinden van maandag 
29/05/2023 tot zondag 04/06/2023. 

 
1.2 Plaats 

Baku (Azerbeidzjan)  
 

1.3 Vereisten 
 

De vereisten om deel te nemen aan het WKS 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 geldige GAL-licentie, 
• houder van een Dan Kukkiwon-diploma, 
• geboren zijn in 2006 (in het jaar dat men 17 wordt) of eerder.  

 
1.4 Gewichtsklassen 

 
De beschikbare gewichtsklassen zijn als volgt:  

• Dames:  -46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg, -73kg, +73kg  
• Heren : --54kg, -58kg, -63kg, -68kg, -74kg, -80kg, -87kg, +87kg 

 
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 04/02/2023 en eindigt 30/04/2023.  
 
 

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

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

a) Een medaille behaald hebben op een open G1 of G2 senioren-toernooi tijdens de selectieperiode 
(zie 1.7) 
 

b) Minstens een totaal van 7 punten verworven hebben in drie deelnames op open G-toernooien, in 
dezelfde gewichtscategorie dan die in de selectieperiode (zie 1.7). Deze som van de punten 
baseert zich op het puntensysteem, gehanteerd door de wereldwijde WT-ranking (tabel 1) 

 

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 

Tabel 1: punten gehanteerd door de WT in functie van het niveau 
 bereikt tijdens G1-G2 

Opmerkingen 

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

- De taekwondoïn zullen geselecteerd worden in de gewichtscategorie waarin hij de criteria 
vervuld heeft.  
 

3. Bij gelijkheid 

Als er meerdere taekwondoïn voldoen aan de selectiecriteria die nodig zijn voor een deelname aan het 
WK in eenzelfde gewichtscategorie, kan 1 of meerdere bijkomende selectieomstandigheden verplicht 
zijn, in volgorde van prioriteit: 

a) De taekwondoïn die in de top 8 geraakt is van de wereldwijde WT-ranking in de maand april 2023 (de 
ranking is ook inclusief de evenementen tot 31/03/2023) in de felbegeerde categorie, zal 
geselecteerd worden.  

b) Bij gelijkheid: wanneer er meerdere taekwondoïn zijn die zich in de top 8 situeren, zal de 
taekwondoïn die het meest aantal punten heeft behaald op de 3 open G1-G2 toernooien (op basis 
van de punten toegeschreven aan de WT-ranking – Tabel 1) tijdens de selectieperiode (zie 1.7) 
geselecteerd worden. De resultaten zullen enkel in aanmerking komen als ze binnen dezelfde 
gewichtscategorie verworven zijn en of er tijdens het desbetreffende toernooi ten minste 1 gevecht 
daadwerkelijk gewonnen werd.  

c) In geval van gelijkheid (in punten), zal de taekwondoïn die de hoogste plaats in het wereldwijde WT-
klassement heeft in de gewenste categorie, in de maand april 2023 (ranking is inclusief evenementen 
tot 31/03/2023) geselecteerd worden.  
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4. Deliberatie   

De Nationale selectie commissie, zal op basis van de analyse, georiënteerd op de succeskansen, kunnen: 

• Voorstellen aan de niet- geselecteerde taekwondoïn (die de selectiecriteria vervuld heeft) om 
deel te nemen in de hogere of lagere categorie mits deze vrij is.  

• De selectie delibereren van de taekwondoïn die in de top 40 staat van de WT olympische ranking, 
tijdens de publicatie van april 2023, op voorwaarde dat de desbetreffende gewichtscategorie vrij 
is en compatibel met het olympisch WT klassement.  

5. Referenties  
In het geval dat er een geschil is over het begrip van de selectiecriteria, zal de tekst in het Frans als 
referentie worden gebruikt.   
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