
 

 

SELECTIECRITERIA 
KBAB 

 

 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN INDOOR 

BELGRADO (SRB) – 18 TOT 20 MAART 2022 

De selectiecriteria moeten 1x worden behaald in de periode tussen 1 januari 2022 en 7 maart 2022, 
behalve voor gecombineerde evenementen (zie hieronder): 

 

Mannen Discipline Vrouwen 
6.63 60m 7.30 

46.50 400m 52.90 
01:46.70 800m 02:01.50 
03:39.00 1500m 04:09.00 
07:50.00 3000m 08:49.00 

7.72 60m H 8.16 
2.34 Hoog  1.97 
5.81 Polsstok 4.75 
8.22 Ver 6.80 

17.10 Hinkstap 14.30 
21.10 Kogel 18.30 

Uitnodiging World 
Athletics Hepta/Penta Uitnodiging World 

Athletics 

Top 8 op 
« Toplijst » outdoor 2021 4x400m Top 8 op 

« Toplijst » outdoor 2021 

 

Algemene opmerkingen 

• De prestaties moeten worden geleverd op een piste van 200 meter.  

• Prestaties geleverd in gemengde wedstrijden worden niet aanvaard.  

• Per discipline worden maximaal 2 atleten geselecteerd. Indien meer dan 2 atleten aan de 
selectiecriteria voldoen, worden de 2 atleten met de beste prestaties in de 
kwalificatieperiode geselecteerd. 

• De atleten die niet aan de bovengenoemde numerieke criteria voldoen maar die door World 
Athletics worden uitgenodigd, op basis van hun positie op de op 9 maart 2022 gepubliceerde 
World Rankings, worden door de KBAB geselecteerd, op voorwaarde dat zij op 9 maart 2022 
in de top 32 van de World Rankings staan. 

• De individuele winnaar van elk evenement op de World Indoor Tour van 2021 en 2022 
plaatst zich automatisch voor de Wereldkampioenschappen Indoor via een wildcard. 



 

 
Discipline specifieke opmerkingen 

 
• Gecombineerde evenementen: 

− 12 atleten worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Heptatlon en aan de 
Pentathlon, als volgt: 
 De winnaar van de editie 2021 van de Combined Events Challenge; 
 De vijf hoogstgeplaatste atleten volgens de lijsten van de beste prestaties 

outdoor in het seizoen 2021 (op 31 december 2021), met een maximum van 
één atleet per land; 

 De vijf hoogst geplaatste atleten volgens de lijsten van de beste prestaties 
indoor in het seizoen 2022 (op 01 maart 2022); 

 Een atleet kan worden uitgenodigd naar oordeel van World Athletics; 
− In totaal worden niet meer dan twee mannelijke en twee vrouwelijke atleten van 

dezelfde federatie uitgenodigd. In geval van weigering of annulering worden de 
uitnodigingen gericht naar de eerstvolgende atleten op de desbetreffende lijsten, 
met inachtneming van de bovengenoemde voorwaarden. 
 

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

Wereldkampioenschappen Indoor deelneemt van een gelijkwaardig niveau zijn als 
die van de ploeg die aan het selectiecriterium voldeed. 

− Een team bestaat uit 5 atleten (6 indien meer dan één atleet deelneemt aan de 
individuele kampioenschappen). 

− De individuele selectie van de ploeg gebeurt op basis van de rangschikking van de 
prestaties van het indoorseizoen, dat plaatsvond tijdens de selectieperiode 
(01/01/2022 tot 07/03/2022), alsook op basis van het voorstel van de bondscoach 
van de ploeg in kwestie. 

 
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 heeft voldaan, zal niet worden voorgedragen voor 
selectie op basis van verschillende criteria die zullen worden onderzocht, waaronder het 
bestaan van een bekende blessure op het moment van selectie, een wijziging in de 
gezondheidsstatus of de staat van vorm, of enige andere reden, waaronder disciplinaire of 
ethische redenen. 

• De selectiecommissie heeft ook de mogelijkheid om een atleet uit de selectie te verwijderen 
om welke reden dan ook, inclusief de hierboven vermelde.  

• De atleet moet lid zijn van de KBAB op het moment van de realisatie van een 
selectiecriterium. Anders komt de gerealiseerde prestatie niet in aanmerking voor een 
selectie. 
 

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 voor atleten te selecteren die niet aan de KBAB-
selectiecriteria hebben voldaan. 


