
 

 

Maarsbergen, 28 oktober 2019 

Selectiecriteria EJK en WJK voor Jong Oranje selectie Kumite -

21jr/Junioren/Cadetten 
Internationale en nationale prestaties  

De bondscoach wijst in samenspraak met het bestuur naast het NJK maximaal 5 internationale toernooien aan 

als selectietoernooi voor het EJK of WJK.  

Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat het toernooi op een internationaal representatief niveau dient te 

zijn.  

Het beste resultaat over al deze maximaal 6 gespeelde toernooien samen, bepaalt in de eerste plaats welke 

karateka in aanmerking kan komen om te worden voorgedragen door de bondscoach voor uitzending naar een 

EJK of WJK.  

In eerste instantie wordt dus altijd eerst de sporter voorgedragen die al heeft voldaan aan de eis bij punt 1, 

vervolgens wordt pas gekeken naar de sporters van punt 2, en dan punt 3, etc. Aan prestaties worden punten 

toegekend (zie tabel). 

1. Bij een top 5 notering op 1 van de WKF Youth League meetmomenten kan je voorgedragen 

worden door de bondscoach op kosten van de KBN. (mits de financiën dit toelaten)  

2. Bij een top 8 (notering (7e plaats of kwartfinale) heeft behaald met minimaal 2* gewonnen 

partijen (gevochten en gewonnen) notering op 1 van de WKF Youth League meetmomenten en  1 

podiumplaats op een ander internationaal meetmoment, kan je voorgedragen worden voor 

deelname aan een EJK / WJK. (niet op kosten van de KBN) 

3. Bij minimaal 2 podiumplaatsen op een internationaal meetmoment kan je worden voorgedragen 

door de bondscoach voor deelname aan een EJK / WJK. (niet op kosten van de KBN) 

4. Als er door niemand wordt voldaan aan de bovengenoemde criteria, dan vindt er geen uitzending 

plaats in die categorie (met dien verstande dat er een mogelijkheid bestaat dat men op basis van 

een eerdere prestatie op een eindtoernooi kan worden uitgezonden, zie punt 5).  

5. In het voorkomende geval dat een sporter een medaille heeft behaald op het EJK of WJK, kan deze 

prestatie worden meegewogen voor het eerstvolgende eindtoernooi (onafhankelijk van de 

categorie). Dat geldt alleen in situaties dat er nauwelijks verschil is in de prestaties in deze 

categorie, en niemand zich heeft gekwalificeerd in deze categorie.  

Indien er meerdere sporters hebben voldaan aan dezelfde criteria, kan de sporter met het hoogste aantal 

punten in zijn of haar gewichtsklasse/categorie worden voorgedragen. (Bv. 2 sporters hebben voldaan aan 

criteria 1. Er wordt gekeken welke van deze sporters het hoogste puntentotaal heeft) 

Overig 

1. Bij het wisselen van categorie vanwege leeftijd of gewicht worden de behaalde punten 

gehalveerd. Wisselen van gewicht kan alleen voorafgaand aan het eerste meetmoment na een EJK 

of WJK.  

2. Aanwezigheid en inzet Selectietrainingen: Indien een selectielid minder dan 80% aanwezig is 

geweest kan dit ook gevolgen hebben voor de voordracht en eventuele selectie voor het EJK of 

WJK.W 

3. Bij een gelijke eindstand in punten van twee sporters (waarbij voldaan is aan dezelfde criteria) van 

1 gewichtsklasse vindt er een fight-off plaats op neutraal terrein over de beste van drie 

wedstrijden, met internationale scheidsrechters die geen direct belang hebben bij de 

desbetreffende sporters.   

 



 

 

4. De voordracht van de bondscoach betekent niet dat de sporter automatisch daadwerkelijk 

uitgezonden wordt. Alvorens te beslissen zal het bondsbestuur eerst nog toetsen op o.a. het juist 

toepassen van de criteria. Het bondsbestuur toetst ook of er voldoende financiële middelen zijn 

om iedereen daadwerkelijk uit te kunnen zenden. 

5. Zodra het KBN bestuur de uitzending schriftelijk bekrachtigd heeft, is de sporter zeker van 

uitzending.  

6. In alle gevallen waarin deze criteria niet voorziet beslist het bondsbestuur na advies van de 

bondscoach en technisch adviseur. 

 

Punten tabel aug 2018  

 


