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De vastgelegde criteria zijn gebaseerd op de netto top 16 Europese prestaties van de twee laatste 

seizoenen. 

 

De selectiecriteria dienen éénmalig gerealiseerd te worden in de periode van 1 december 2018 

t.e.m. 20 februari 2019 

De prestaties dienen te gebeuren op een 200m piste. 

 

Mannen Discipline Vrouwen 

6.65 60m 7.26 

46.73 400m 52.84 

01:47.64 800m 02:02.72 

03:41.89 1500m 04:11.06 

07:56.29 3000m 09:02.08 

7.71 60m H 8.09 

2.26 High Jump 1.90 

5.65 Pole Vault 4.50 

7.95 Long Jump 6.50 

16.50 Triple Jump 13.85 

20.15 Shot Put 17.18 

Uitnodiging EA  

Buiten top 6: +5854 ptn 
Hepta/Penta 

Uitnodiging EA 

Buiten top 6: +4313 ptn 

Uitnodiging EA 4x400 Uitnodiging EA 

 

Opmerkingen algemeen: 

• Atleten dienen zich voor het aflopen van de selectieperiode, om selecteerbaar te zijn voor 

dit kampioenschap, via het ondertekenen van de gedragscode, akkoord te verklaren met de 

door de KBAB opgelegde voorschriften qua kledij en portretrecht.  

• Er worden maximum 3 atleten per discipline geselecteerd. Indien meer dan 3 atleten de 

vooropgestelde criteria behalen, worden de 3 atleten met de beste prestatie geselecteerd. 
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Opmerkingen specifiek voor disciplines: 

• Meerkamp 

o Invitatie van de top 6 door de EA op basis van de outdoor resultaten van 2018 worden 

aanvaard 

o Invitatie van de top 6 door de EA op basis van de indoorresultaten van het 

indoorseizoen 2018-2019 worden aanvaard. 

o Indien de EA atleten uitnodigt buiten de netto top 6, dient de atleet ook het 

puntentotaal zoals aangegeven in de tabel te behalen tijdens het indoorseizoen, in 

de selectieperiode (1/12/2018 t.e.m. 20/2/2019). 

• Aflossingen 

o Bij uitnodiging door de EA zal de uitnodiging aanvaard worden. 

o In geval van selectie dient de samenstelling van het team dat deelneemt aan de 

Europese kampioenschappen van een gelijkwaardig niveau te zijn als het team dat 

het minimum realiseerde. 

o De individuele selectie voor het team gebeurt op basis van de prestatie ranking van 

het indoorseizoen, gelopen in de selectieperiode (1/12/2018 t.e.m. 20/2/2019) 

o De volgende atleten zijn vrijgesteld van het lopen van een individuele wedstrijd 

400m: Kevin Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor. 

 

 


