
 

 

SELECTIECRITERIA 

KBAB 

 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 

PIEMONTE-LA MANDRIA PARK (ITA) – 11 DECEMBER 2022 

 
De selectie zal gebeuren op basis van de resultaten van Roeselare (VERPLICHTE DEELNAME 27 
november 2022). 
Ten laatste donderdag 1 december 2022 zal de selectiecommissie van de KBAB de selectie voor de 
Europese kampioenschappen veldlopen publiceren. 

 

Leeftijdscategorieën : 

 

U20 mannen/vrouwen (2005, 2004, 2003) 

U23 mannen/vrouwen (2002, 2001, 2000) 

AC mannen/vrouwen (1999 of ouder) 

 

Selectiecriteria U20 mannen/vrouwen : 

 

De eerste vrouwelijke én mannelijke Belgische atleet van de cross van Roeselare wordt geselecteerd 
voor de Europese kampioenschappen veldlopen. 
Een team, samengesteld uit de 4 eerste Belgische atleten van de cross van Roeselare zal geselecteerd 
worden op voorwaarde dat minstens 1 van de 4 eerste geselecteerde atleten geklasseerd is binnen 
de TOP 35 bruto lijst Europa outdoor 2022 van de beste prestaties (Top Lists) van European Athletics 
in de categorie U20 in één van volgende afstanden: 1500m, 3000m, 5000m, 2000m steeple, 3000m 
steeple en dat het verschil, in Roeselare, tussen de eerste en de vierde Belgische atleet maximum 30 
seconden bedraagt. 
 

Selectiecriteria U23 mannen/vrouwen : 

 

De eerste vrouwelijke én mannelijke Belgische atleet van de cross van Roeselare wordt geselecteerd 
voor de Europese kampioenschappen veldlopen. 
Een team, samengesteld uit de 4 eerste Belgische atleten van de cross van Roeselare zal geselecteerd 
worden op voorwaarde dat minstens 1 van de 4 eerste geselecteerde atleten geklasseerd is binnen 
de TOP 35 bruto lijst Europa outdoor 2022 van de beste prestaties (Top Lists) van European Athletics 
in de categorie U23 in één van volgende afstanden: 3000m, 5000m, 10000m, 3000m steeple en dat 
het verschil, in Roeselare, tussen de eerste en de vierde Belgische atleet maximum 55 seconden 
bedraagt bij de U23 vrouwen en 40 seconden bij de U23 mannen. 
 

 

 

 



 

 

Selectiecriteria senioren mannen/vrouwen : 

 

De eerste vrouwelijke én mannelijke Belgische atleet van de cross van Roeselare wordt geselecteerd 
voor de Europese kampioenschappen veldlopen. 
Een team, samengesteld uit de 4 eerste Belgische atleten van de cross van Roeselare zal geselecteerd 
worden op voorwaarde dat minstens 1 van de 4 eerste geselecteerde atleten geklasseerd is binnen 
de TOP 35 bruto lijst Europa outdoor 2022 van de beste prestaties (Top Lists) van European Athletics 
in de categorie senioren in één van volgende afstanden: 5000m, 10000m, 3000m steeple, marathon 
en dat het verschil, in Roeselare, tussen de eerste en de vierde Belgische atleet maximum 55 
seconden bedraagt bij de vrouwen en 40 seconden bij de mannen. 
 
Selectiecriteria mixed relays : 
 
Een team, samengesteld uit de eerste 3 vrouwen en de eerste 3 mannen op de korte cross in 
Roeselare (de 3e vrouw en de 3e man zullen als reserve deel uitmaken van het team), zal 
geselecteerd worden op voorwaarde dat minstens 1 van de 6 geselecteerde atleten (eerste 3 
vrouwen en eerste 3 mannen) geklasseerd is binnen de TOP 35 bruto lijst Europa outdoor 2022 van 
de beste prestaties (Top Lists) van European Athletics in één van volgende afstanden: 800m, 1500m, 
3000m, 5000m, 3000m steeple. 
 

ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

- Voor elke afstand en categorie zijn de verschillen berekend op basis van de gemiddelde 
verschillen tussen de atleten, rekening houdend met het klassement per ploeg, voor de 5 
eerste landen, gedurende de vier laatste edities van de Europese kampioenschappen 
veldlopen. 
 

- Zoals voorzien in regel 4.4.3 van World Athletics : 
Indien een atleet deelnam zonder eerlijk concurreren met een redelijke inspanning moet de 

bevoegde scheidsrechter dit geval beoordelen en moet hij dit vermelden in de officiële 

resultaten.  

- Atleten geboren in 2003, zijn nog internationale junioren tot 31 december 2022. Zij mogen in 
Roeselare deelnemen aan de juniorencompetitie. Zij mogen zich in geen geval kwalificeren 
voor de Europese kampioenschappen veldlopen voor beloftes (U23). 

- Atleten geboren in 2000, zijn nog internationale beloftes tot 31 december 2022. Zij kunnen 
zich in Roeselare kwalificeren voor het Europees kampioenschap veldlopen voor beloftes 
(U23). 

- In Roeselare lopen de atleten, die zich voor de selectie willen kwalificeren, in dezelfde 
categorie als op de Europese kampioenschappen. 

- De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om een geselecteerde atleet of een atleet 
die zich terugtrekt voor de Europese kampioenschappen niet te vervangen. 

- 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 VOOR ALLE SELECTIES  
 

Er wordt benadrukt dat atleten alleen in aanmerking komen voor selectie voor het nationale 
team en recht hebben om de KBAB te vertegenwoordigen tijdens internationale 
kampioenschappen wanneer er voldaan is aan de criteria van het wedstrijdreglement van 
World Athletics.  
 
Een atleet die aan de selectiecriteria heeft voldaan, zal niet worden voorgedragen voor 
selectie of de selectie zal in overweging worden genomen, wanneer er sprake is van: een 
(bestaande) blessure op het moment van de selectie, een verslechtering van de gezondheid 
of conditie, of enig andere reden, met inbegrip van disciplinaire of ethische redenen. 
 
De selectiecommissie kan ook een atleet uit de selectie verwijderen om welke reden dan 
ook, inclusief de hierboven vermelde. 
 
De atleet moet lid zijn van de KBAB op het moment dat de selectiecriteria worden 
gerealiseerd, anders komen de prestaties niet in aanmerking. 
 
 

STAAT VAN VORM 

 
Indien nodig kan de selectiecommissie de betrokken atleet verzoeken om een test af te 
leggen, tijdens een wedstrijd of training, voor de start van de kampioenschappen. Indien de 
test niet wordt uitgevoerd of het prestatieniveau van de atleet onvoldoende is, kan de 
selectiecommissie afzien van de 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. 

 


