
 

 

SELECTIECRITERIA 

KBAB 
 

WERELDKAMPIOENSCHAPPEN VELDLOPEN 

BATHURST (AUS) – 18 FEBRUARI 2023 

 

− De KBAB zal de selectie bepalen op basis van de resultaten van de Europese 

kampioenschappen veldlopen 2022 in Piemonte-La Mandria Park (ITA – 11 december 2022) : 

o U20 mannen/vrouwen: top-3 behalen op de Europese kampioenschappen veldlopen 

U20. Geen selectie voor atleten geboren in 2003. 

o Seniors mannen/vrouwen: top-3 behalen op de Europese kampioenschappen 

veldlopen Seniors.  

− Ten laatste dinsdag 13 december 2022 zal de selectiecommissie van de KBAB de selectie voor 

de wereldkampioenschappen veldlopen publiceren. 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

− Leeftijdscategorieën atleten : 
o U20 mannen/vrouwen : atleten geboren in 2005, 2004 
o Seniors mannen/vrouwen : atleten geboren in 2003 of vroeger 

− De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om een geselecteerde atleet of een atleet 
die zich terugtrekt voor de wereldkampioenschappen niet te vervangen. 

 

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. 


