
 

 

SELECTIECRITÈRIA 
KBAB 

 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 

MÜNCHEN (DUI) – 15 TOT 21 AUGUSTUS 2022 

KWALIFICATIEPERIODEN VOOR DE MINIMA EN DE WORLD RANKINGS: 

- Voor de 10.000m, de marathon, de 20 en 35km snelwandelen en de meerkampen: van 27 januari 
2021 tot en met 26 juli 2022; 

- Voor de aflossingen: van 1 januari 2021 tot en met 26 juli 2022; 
- Voor alle andere proeven: van 27 juli 2021 tot en met 26 juli 2022. 

 

PROEVEN IN HET STADION 

Kwalificatie in individuele onderdelen: 

Atleten kunnen zich op vier verschillende manieren kwalificeren: 

1. Door tijdens de kwalificatieperiode eenmaal de volgende minima te behalen: 
 

Mannen Discipline Vrouwen 

10.16 100m 11.24 

20.43 200m 23.05 

45.70 400m 51.70 

1:45.90 800m 2:00.40 

3:36.00 1500m 4:06.00 

13:24.00 5000m 15:25.00 

28:15.00 10.000m 32:20.00 

8:30.00 3000m Steeple 9:39.00 

13.50 110mH/100mH 12.93 

49.50 400mH 55.85 

2m30 Hoog 1m95 

5m75 Polsstok  4m60 

8m10 Ver 6m79 

16m95 Hinkstap 14m25 

20m85 Kogel  18m20 

65m20 Discus 60m50 

77m00 Hamer  71m80 

84m00 Speer 62m50 

8100 Tienkamp / Zevenkamp 6250 

 

 



 

2. Op basis van de eindplaats in aangewezen wedstrijden (in deze gevallen worden de atleten 
ook geacht de minima te hebben behaald) als volgt: 

- De drie best gerangschikte atleten (vrouwen en mannen) van de laatste twee edities 
op de European Cup 10.000m voorafgaand aan de Europese kampioenschappen (2021 
en 2022) 
 

3. Op uitnodiging met een Wild Card als regerend Europees Kampioen (Berlijn 2018). 
 

4. Op basis van hun positie op de World Rankings aan het einde van de kwalificatieperiode. Bij een 
gelijke stand krijgen de atleten met de tweede beste prestatie voorrang.  

 

Kwalificatie voor de aflossingen: 

- Slechts 16 nationale ploegen komen in aanmerking voor deelname aan elke aflossingsproef. 
 

- De kwalificatieprocedure zal gebaseerd zijn op de som van de twee beste tijden die de 
nationale ploegen tijdens de kwalificatieperiode hebben neergezet. De resultaten van de 
aflossingsploegen zijn slechts geldig op voorwaarde dat ze deel uitmaken van een wedstrijd 
die volgens de regels van World Athletics is georganiseerd en indien ten minste 2 
internationale ploegen, die ten minste 2 landen vertegenwoordigen, aan de wedstrijd 
deelnemen. 

Specifieke opmerkingen: 
 

• Aflossingen 4 x 100m: 
➢ In geval van selectie moet de samenstelling van de ploeg die deelneemt aan de 

Europese kampioenschappen van een gelijkwaardig niveau zijn als die van de ploeg 
die aan de selectiecriteria voldeed.  

➢ Een ploeg bestaat uit vijf atleten, zes indien ten minste twee atleten individueel 
gekwalificeerd zijn. 

➢ De individuele selectie voor de ploeg wordt gemaakt op basis van de rangschikking van 
de prestaties tijdens het outdoorseizoen 2022, alsook op basis van het voorstel van de 
bondscoach van de ploeg in kwestie. 
 

•  Aflossingen 4 x 400m:  
➢ In geval van selectie moet de samenstelling van de ploeg die deelneemt aan de 

Europese kampioenschappen van een gelijkwaardig niveau zijn als die van de ploeg 
die aan de selectiecriteria voldeed.  

➢ Een team bestaat uit zes atleten, zowel voor de aflossingsploegen bij de vrouwen als 
de mannen.  

➢ De individuele selectie voor de ploeg wordt gemaakt op basis van de rangschikking van 
de prestaties tijdens het outdoorseizoen 2022, alsook op basis van het voorstel van de 
bondscoach van de ploeg in kwestie. 

 

PROEVEN BUITEN HET STADION 

Atleten kunnen zich op de volgende manieren kwalificeren: 

Door tijdens de kwalificatieperiode eenmaal de volgende minima te behalen: 

Mannen Discipline Vrouwen 

 2:14:30 Marathon 2:32:00 

1:22:10 20km snelwandelen 1:32.15 

2:35:30 35km snelwandelen 2:55:00 



 

 

 

Specifieke opmerkingen: 
 

• Marathon:  
➢ Indien twee atleten het minimum hebben behaald of gekwalificeerd zijn via hun 

positie op de World Rankings, kan een derde atleet worden toegestaan deel te nemen 
zonder aan het criterium te hebben voldaan om een team te vervolledigen. Dit team, 
bestaande uit 3 atleten, kan worden geselecteerd op voorwaarde dat het 
teamgemiddelde overeenstemt met het gemiddelde van het selectiecriterium en op 
voorwaarde dat het wedstrijdparcours gehomologeerd zijn. 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

• Per discipline worden maximaal 3 atleten worden geselecteerd. Indien meer dan 3 atleten aan 
de selectiecriteria voldoen, worden de 3 atleten met de beste prestaties in de 
kwalificatieperiode geselecteerd. 

Een vierde atleet kan worden geselecteerd in het geval van een Wild Card. 

In geval van gelijke resultaten tussen meerdere atleten in dezelfde discipline: 

➢ Deze atleten zullen worden gerangschikt volgens hun tweede beste resultaat van 
wedstrijden die plaatsvonden tijdens de kwalificatieperiode, waarbij de atleten met het 
tweede beste resultaat de voorkeur krijgen. Is er nog steeds een gelijke stand, dan wordt 
hun derde beste resultaat in aanmerking genomen, enz. 

• Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen worden niet aanvaard. Bij wijze van 
uitzondering en in overeenstemming met technische regel 9 van de World Athletics worden 
prestaties op de 5000m en de 10.000m alleen geaccepteerd op voorwaarde dat er onvoldoende 
atleten van hetzelfde geslacht deelnemen om afzonderlijke wedstrijden te rechtvaardigen en op 
voorwaarde dat er geen assistentie of hulp werd gegeven door een atleet van het ene geslacht 
aan een atleet van het andere geslacht (waaronder het tempo bepalen). 

• Indoorprestaties voor alle wedstrijden, voor wedstrijden over 200m en daarbuiten zullen 
worden aanvaard.  

• I Run Clean Diploma: Alleen atleten die hun diploma hebben ontvangen voor het voltooien 
van het opleidingsprogramma voor dopingbestrijding van European Athletics "I Run Clean" van 
European Athletics, komen in aanmerking voor deelname. Het diploma moet door alle atleten 
worden behaald als aanvulling op de selectiecriteria voor de wedstrijd(en) waarvoor ze zijn 
ingeschreven. 

 

ALGEMENE CRITERIA DIE VOOR ALLE SELECTIES GELDEN  

• Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor een selectie voor het 
nationale team en het recht hebben om de KBAB tijdens internationale wedstrijden te 
vertegenwoordigen volgens de vastgelegde criteria in het wedstrijdreglement van World 
Athletics.  

• Een atleet die aan de selectiecriteria voldoet, mag niet voor selectie worden voorgedragen op 
grond van verschillende criteria die in overweging zullen worden genomen, waaronder het 
bestaan van een bekende blessure op het moment van de selectie, een aantasting van de 
gezondheid of de conditie, of enige andere reden, waaronder disciplinaire of ethische redenen. 



 

• De selectiecommissie kan ook een atleet van een selectie uitsluiten om welke reden dan ook, 
inclusief de hierboven vermelde. 

• De atleet moet lid zijn van de KBAB op het moment van het behalen van de selectiecriteria. 
Anders worden de prestaties niet in aanmerking genomen. 
 

STAAT VAN VORM 

• Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet verzoeken om een test af te leggen, 
tijdens een wedstrijd of training, vóór de datum van de definitieve selectie. 

• Indien de test niet wordt uitgevoerd of het prestatieniveau van de atleet onvoldoende is, kan 
de selectiecommissie afzien van een selectie van de betrokken atleet en/of het betrokken 
team voor de kampioenschappen in kwestie. 

• In bijzondere gevallen, met inbegrip van gevallen die niet onder de selectiecriteria vallen, 
behoudt de selectiecommissie zich het recht om atleten te selecteren die niet aan de KBAB-
selectiecriteria hebben voldaan. 


