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Normen en limieten Wereld kampioenschappen Taekwondo stijl 2013  
 
 
Methodiek  
 
De sporter/het paar/team heeft voldaan aan de kwalificatienorm voor de WK stijl 2013 indien tijdens minimaal 4 van 
de 9 kwalificatiewedstrijden een top 4 resultaat wordt behaald (bij WK stijl 2012 en EK stijl 2013 top 8) en tevens 
minimaal 400 klasseringspunten worden  behaald tijdens de kwalificatiewedstrijden en trainingswedstrijden voor de 
WK Stijl 2013.  
 
Medaillewinnaars op de WK stijl 2012 en EK stijl 2013 plaatsen zich direct voor de WK stijl 2013 maar dienen wel 
vormbehoud te tonen door nog minimaal op 1 andere kwalificatiewedstrijd een top 4 resultaat te behalen en ook 
minimaal 250  klasseringspunten te behalen op de kwalificatie- en trainingswedstrijden. 
 
 
Kwalificatiewedstrijden WK 2013 
 

1. WK stijl 2012 top 8 
2. EK stijl 2013 top 8 
3. Open Parijs 2013 
4. Open België 2013 
5. Open Spanje 2013 
6. Open Oostenrijk 2013 
7. Open Denemarken 2013 
8. Open Duitsland 2013 
9. Open Nederland 2013 

 
  
Trainingswedstrijden WK 2013 
 

1. Dutch Masters 
2. Open International de Lille 2013 
3. Open District Zuid 2013 
4. Open Noord 2013 
5. Open West 2013 
6. ETU A-klasse toernooien 2013 

 
 
Klasseringspunten bij de kwalificatiewedstrijden worden op de volgende manier berekend: Goud: 100, zilver: 80, 
brons: 60, 4e plaats: 40, 5e plaats: 30, 6de plaats: 20, 7de plaats: 10, 8ste plaats: 5 punten. 
 
Klasseringspunten bij de trainingswedstrijden worden op de volgende manier berekend: Goud: 30, zilver: 20, 
brons: 10, 4e plaats: 5 punten 
 
 
Toetsing 
 
In alle gevallen zal het bondsbestuur van de Taekwondo Bond Nederland de sterkte van het deelnemersveld toetsen 
op representativiteit. Hierbij zal gekeken worden naar het aantal ronden dat gehouden is en het aantal deelnemers in 
de poule. Dit zal na afloop van het toernooi plaatsvinden. Het voldoen aan een resultaatseis en de validiteit van 
klasseringspunten zal binnen 2 weken na iedere kwalificatie- en trainingswedstrijd worden bekrachtigd en schriftelijk 
bevestigd. Toetsing kan achteraf leiden tot een verzwaring van de kwalificatie-eisen.  
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bepalingen 
 
1.  indien in dezelfde categorie meerdere sporters/paren/teams aan de norm hebben voldaan, is het aantal 
klasseringspunten doorslaggevend. In het geval van een gelijk aantal klasseringspunten is een WK 2012 of EK 2013 
podiumplaats  doorslaggevend. In alle andere gevallen van een gelijke stand is het resultaat op de meest recente 
kwalificatiewedstrijd voor de WK 2013 doorslaggevend. 
 
2.  indien een gekwalificeerde sporter lichamelijk niet fit is dient hij dit verplicht direct te melden aan het bestuur van 
de TBN. Op basis van een onderzoek door een gezamenlijk aangewezen arts zal worden besloten of een sporter 
wedstrijdfit is en kan deelnemen aan het evenement.  
 
3.  kwalificatie is pas definitief na vaststelling en schriftelijke bevestiging door het bondsbestuur.  
 
4.  Uitgangspunt is dat er op het WK maximaal resultaat wordt behaald, dit betekent een top 4 kwalificering. Daarbij 
hoort een voorbereidingstraject dat representatief is voor het behalen van deze topprestaties. Indien een sporter zich 
in meerdere categorieën weet te kwalificeren kan het bondsbestuur besluiten om de sporter uit te zenden in 
maximaal twee categorieën naar keuze van de sporter. Het bondsbestuur kan in deze gevallen een andere sporter 
die ook heeft voldaan aan de norm uitzenden in de vrijgevallen categorie.  
 
5. Indien kwalificatie- en/of trainingswedstrijden na de inschrijfdatum voor de WK liggen komen zij te vervallen. In dat 
geval kan de TBN een andere wedstrijd aanwijzen of de norm aanpassen, indien dit het geval is zal dit tijdig worden 
gecommuniceerd  
 
6. Personen die zich kwalificeren voor de WK stijl 2013 dienen de ‘Gedragscode topsport stijl’ voor inschrijving voor 
het WK te ondertekenen en in te sturen naar info@taekwondobond.nl  
 
7. Deelname aan kwalificatie- en trainingswedstrijden is op eigen gelegenheid (via eigen club) en eigen kosten.  
 
8. Men dient te voldoen aan de kwalificatienorm in de categorie waarin men tijdens het WK stijl 2013 wil en kan 
deelnemen. Prestaties behaald in andere categorieën tellen niet mee voor het vaststellen of men heeft voldaan aan 
de kwalificatienorm.  
 
9. De volgende categorieën worden door de TBN als topsportonderdeel erkend:  
aspiranten, junioren, senioren 1, team 1, paar 1. 
   
10. Ook voor kwalificatie in een niet erkend topsportonderdeel dient men te voldoen aan de gestelde 
kwalificatienormen en zich te houden aan de gestelde bepalingen. Uitgangspunt is dat de TBN geen financiële 
middelen beschikbaar stelt voor deelname in de niet erkende topsportonderdelen. 
  
11. De mogelijkheid bestaat dat de TBN ook een eigen bijdrage van de sporters in de wel erkende 
topsportonderdelen verlangt.  
 
12. Heeft geen enkele sporter in een categorie aan de kwalificatienormen voldaan dan kan het bondsbestuur toch 
een deelnemer aanwijzen voor uitzending, op basis van geleverde prestaties op de kwalificatiewedstrijden en andere 
toernooien en op basis van een analyse van het deelnemersveld van het toernooi. 
 
13. In alle gevallen beslist het bondsbestuur over uitzending 
 
 


