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14-09-2018 

Kumite  

Selectiecriteria voor het EK en WK voor de nationale selectie Senioren:  

Criteria:   

1. Internationale prestaties:  

Het bondsbestuur wijst, gehoord hebbende het advies van de bondscoach, minimaal 4 en maximaal 

6 (inter)nationale toernooien aan als meetmoment voor het EK of WK. Het EK en WK zelf zijn geen 

meetmomenten. De meetmomenten zijn K1 PL (Premier League) en /of Serie A toernooien op een 

internationaal representatief niveau. Mocht een meetmoment door omstandigheden komen te 

vervallen kan de KBN ten alle tijden een vervangend meetmoment aanwijzen.  

Het beste eindresultaat over al de als meetmoment aangewezen toernooien bepaalt welke karateka 

door de bondscoach aan het bondsbestuur wordt voorgedragen voor uitzending naar EK of WK.  

Voor voordracht deelname  EK / WK wordt in eerste instantie gekeken naar karateka’s die voldoen 

aan criteria 1. Indien in een categorie geen karateka’s hebben voldaan aan criteria 1 wordt gekeken 

naar criteria 2, vervolgens criteria 3, etc. 

1. Minimaal 5e plaats K1 PL / Serie A KBN meetmoment.  

2. Het behalen van een medaille op een EK / WK levert een beschermde status op voor de 

desbetreffende sporter voor dezelfde gewichtsklasse c.q. categorie, mits de desbetreffende 

sporter op de vooraf aangewezen KBN meetmomenten vormbehoud aantoont. Dit wil zeggen 

voldoen aan criteria 1: Minimaal 5e plaats op een officieel aangewezen meetmoment Serie A / 

K1 PL. Deze beschermede status geldt alleen voor de medaille behaald op het direct voorafgaand 

EK/WK.  

3. Medaille op direct voorafgaand EJK / WJK U21.  

4. Als er niemand in een klasse is gekwalificeerd kan er eventueel door de bondscoach worden 

besloten om een sporter in die klasse voor te dragen die minimaal een top 8 notering (7e plaats 

of kwartfinale) heeft behaald met minimaal 2* gewonnen partijen (gevochten en gewonnen) op 

een vooraf aangewezen meetmoment (K1 Premier League / Serie A). Punt 4 is alleen 

ter beoordeling en afweging van een bondscoach in samenspraak met de PH-topsport en hier 

kunnen geen rechten aan worden ontleend door een sporter en/of karate club.  

5. Alleen punten die behaald zijn in zijn of haar eigen categorie tellen mee in die categorie voor het 

eindtoernooi. Dus punten uit de eigen categorie kunnen niet worden meegenomen om 

kwalificatie voor een eindtoernooi in een andere categorie af te dwingen.  

6. 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. Zodra het bestuur de uitzending schriftelijk bekrachtigd heeft, is de 

sporter zeker van uitzending. 
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7.    Aanwezigheid Selectietrainingen en kostenvergoeding meetmomenten:  

a) Indien een sporter deel uitmaakt van de A-selectie dient de sporter ook minimaal 80% van 

de centrale trainingen aanwezig te zijn om voor kostenvergoeding van meetmomenten in 

aanmerking te komen.  

b) Indien een sporter nog geen deel uitmaakt van de A of B-selectie van de KBN, maar door 

eigen inzet en deelname het beste eindtotaal over de laatste 6 KBN-meetmomenten weet te 

behalen. Dan wordt deze sporter in zijn of haar klasse voorgedragen door de bondscoach 

voor uitzending naar het EK of WK. (Zie daarbij ook punt 1,2,3,4, als uitgangspunt voor evt. 

voordracht)  

Als je geen onderdeel uitmaakt van de nationale A-selectie Senioren worden de kosten voor 

deelname aan de internationale meetmomenten niet vergoed.  

8. Bij een gelijke eindstand in punten van twee sporters 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.   
 

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

bondscoach en technisch adviseur. 

Note: criteria punt 1 t/m 8 zijn niet van toepassing op selectie voor landenteams. 


