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CRITERIA VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE ATLETIEK BOND (KBAB) 
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020 

HERZIENE VERSIE 

 
Als gevolg van het uitstel van de OS Tokio 2020 naar 2021, moesten het IOC zijn "Qualification Principles" 
(kwalificatieprincipes) en de IF's hun respectieve Internationale Kwalificatiereglementen wijzigen. Deze 
wijzigingen impliceren dat bepaalde wijzigingen ook moeten worden aangebracht door het BOIC in dit 
Reglement en door de Belgische Nationale Federaties in hun Bijzondere Criteria en Interne Criteria. 
Bijgevolg annuleert en vervangt huidige versie van de Bijzondere Criteria en/of Interne Criteria van de 
Koninklijke Belgische Atletiek Bond de voorgaande versie van genoemde Bijzondere Criteria en/of Interne 
Criteria. 
 
 

0. ALGEMEEN 
 
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS Tokio 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via 
www.teambelgium.be uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten die het 
statuut van Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als 
Geselecteerde Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet voldoen aan volgende opeenvolgende 
fases: 
 

1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen, 
d.w.z. voldoen aan:  
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en  
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de 

Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en 
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en  

 
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen, 

d.w.z.: 
 
▪ Voor de Individuele Atleten en de Atleten die lid zijn van een Team: 

 
➢ indien, binnen een bepaalde sportdiscipline die betrekking heeft op Individuele 

Atleten en/of atleten die lid zijn van een Team, het aantal Selecteerbare Atleten lager 
is dan of gelijk is aan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden 
geselecteerd op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor 
deze discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), zal elke 
van de Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; 
 

➢ indien, binnen een bepaalde sportdiscipline die betrekking heeft op Individuele 
Atleten en/of atleten die lid zijn van een Team, het aantal Selecteerbare Atleten 
hoger is dan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden geselecteerd op 
grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor deze discipline 
(zoals bepaalde door het Internationaal Kwalificatiereglement): het voldoen aan de 
Interne Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de 
desbetreffende discipline; 
 

▪ Voor de atleten die lid zijn van een Ploeg: het opgenomen worden op de definitieve 
selectielijst opgesteld door de bevoegde Nationale Federatie op voorstel van haar 
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verantwoordelijke nationale coach, welke door deze Belgische Nationale Federatie wordt 
verstuurd naar het BOIC ter goedkeuring; en 

 
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z. 

de validatie van de selectie voor de OS Tokio 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.  
 
De atleten die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor en zullen niet 
kunnen deelnemen aan de OS Tokio 2020. 
 
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor het atletiek 
voor de OS Tokio 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken integraal 
deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het Reglement 
voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze Selectiecriteria 
gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze Selectiecriteria elders 
gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische Nationale Federatie) 
zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast. 
 

1. SELECTEERBARE ATLETEN 
 
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten voldoen aan volgende criteria:  
 
1.1. Internationale Criteria: de atleten moeten voldoen aan de Internationale Criteria, d.w.z. aan de 

mogelijke toelatingscriteria en/of de mogelijke minimumprestatiecriteria die vereist zijn voor een 
evenement van de OS Tokio 2020 en die zijn opgenomen in het Internationaal Kwalificatiereglement 
opgesteld door de World Athletics (beschikbaar via: www.teambelgium.be). 

 
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Atletiek Bond heeft beslist om: 

 

o De volgende Bijzondere Criteria op te stellen voor de individuele nummers op de weg, die 
werden goedgekeurd door het BOIC: 
 

Bijzondere Criteria 

 
Aanvullend op de Internationale Criteria, omschreven in art. 1.1, moet elke atleet (atlete) 
specifieke resultaten behalen zoals beschreven in A) gedurende de kwalificatieperiode 
beschreven in punt B) om beschouwd te kunnen worden als Selecteerbare Atleet (Atlete): 
 

A) Resultaten: minstens één (1) resultaat behalen uit de onderstaande tabel in de 
kwalificatieperiode zoals beschreven in B) 
 

Men Discipline Women 

2:12:10 Marathon  2:30:15 

1:21:30 20km Walk 1:31:30 

3:52:00 50km Walk  

 
B) Kwalificatieperiode: de resultaten zoals beschreven in A) moeten behaald worden 

in wedstrijdverband gedurende de volgende periode: 
▪ Voor de marathon en de 50km snelwandelen: van 1 januari 2019 tot 5 april 

2020 of van 1 september 2020 tot 30 april 2021 

http://www.teambelgium.be/
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▪ Voor de meerkamp, de 10.000m en de 20km snelwandelen: van 1 januari 
2019 tot 5 april 2020 of van 1 december 2020 tot 29 juni 2021 (identiek aan 
de Internationale Criteria) 

▪ Voor alle overige disciplines: van 1 mei 2019 tot 5 april 2020 of van 1 
december 2020 tot 29 juni 2021 (identiek aan de Internationale Criteria) 

 

 

Bijgevolg dienen atleten niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel 
1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen worden beschouwd 
als Selecteerbare Atleten. 
 

o Voor de atletiekproeven die plaats vinden in het stadion en voor de aflossingsproeven zijn er 
geen bijzondere criteria van toepassing. 
 
Bijgevolg dienen Atleten en/of Teams voor deze proeven enkel te voldoen aan de Internationale 
Criteria beoogd in artikel1.1, om te kunnen worden beschouwd als Selecteerbare Atleten. 
 

 
2. GENOMINEERDE ATLETEN 

 
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor iedere sportdiscipline op de OS Tokio 2020 is 
strikt gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat, in bepaalde disciplines, het maximale aantal Belgische atleten 
dat kan worden geselecteerd op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België voor deze 
discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement) lager is dan het aantal atleten dat 
heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal Selecteerbare Atleten). 
Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen aan de Selecteerbare 
Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als volgt:  
 

▪ Voor de Atleten die lid zijn van een Ploeg: opgenomen zijn op de definitieve selectielijst 
opgesteld door de bevoegde Belgische Nationale Federatie op voorstel van haar 
verantwoordelijke nationale coach en die door deze Nationale Federatie aan het BOIC 
wordt overgemaakt ter goedkeuring; 
 

▪ Voor de Individuele Atleten en de Atleten die lid zijn van een Team: 
 

➢ Indien in een nummer van het atletiek, het aantal Selecteerbare Atleten lager is 
dan of gelijk is aan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden 
geselecteerd op grond van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België 
in een discipline (zoals bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), 
zal elk van deze Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde 
Atleet; 
 

➢ Indien in een nummer van het atletiek, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is 
dan het maximale aantal Belgische atleten dat kan worden geselecteerd op grond 
van het aantal Kwalificatieplaatsen toegekend aan België in een discipline (zoals 
bepaald door het Internationaal Kwalificatiereglement), zullen op voorstel van de 
betreffende Koninklijke Belgische Atletiek Bond enkel die Selecteerbare Atleten 
die behalve aan de Internationale Criteria -en indien toepasselijk aan de 
Bijzondere Criteria-,  ook aan de Interne Criteria voldoen worden beschouwd als 
Genomineerde Atleten. 
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Interne Criteria 

 

• Voor alle individuele proeven : 
 

In functie van het aantal plaatsen dat aan België werd toegekend, zullen als 
Genomineerde Atleten worden aangeduid: de Selecteerbare Atleten die het beste 
resultaat hebben behaald in wedstrijdverband gedurende onderstaande periodes: 

a) Voor alle disciplines met uitzondering van de disciplines die vermeld worden in 
b) en c): van 1 december 2020 tot 29 juni 2021. 

b) Voor de marathon en de 50km snelwandelen: van 1 mei 2019 tot 5 april 2020 of 
van 1 september 2020 tot 30 april 2021. 

c) Voor de meerkamp, de 10.000m en de 20km snelwandelen: van 1 juli 2019 tot 5 
april 2020 of van 1 december 2020 tot 29 juni 2021. 
 

In geval van gelijkheid van resultaat tussen meerdere Selecteerbare Atleten in eenzelfde 
individuele proef zal het tweede beste resultaat van deze atleten dat behaald werd in 
wedstrijdverband gedurende de periode vermeld in a), b) en c), in rekening worden 
gebracht. De voorkeur wordt gegeven aan de Selecteerbare Atleten met het beste 
tweede resultaat. In het geval dat er ook hier gelijkheid van resultaat wordt vastgesteld, 
wordt het derde resultaat in rekening gebracht, enz… 

 

• Voor de aflossingsproeven : 
 

Zullen aangeduid worden als Genomineerde Atleten (Aa of Ap) die deel uitmaken van 
de aflossingsploeg in de betrokken discipline, de Selecteerbare Atleten op basis van 
het klassement van de uitslagen van het outdoor seizoen 2021, evenals op basis van 
het voorstel van de nationale trainer van de betrokkende aflossing, hierbij rekening 
houdend met het aantal beschikbare plaatsen in de aflossingsploeg voor België in de 
betrokken discipline voor de Olympische Spelen van 2020 en de verplichtingen zoals 
beschreven in de Internationale Criteria.  

 

 

De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd 
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd 
in artikel 1. 

 

3. GESELECTEERDE ATLETEN 
 
De Koninklijke Belgische Atletiek Bond maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de 
atleten die het statuut van Genomineerde Atleet in het atletiek hebben verkregen, uiterlijk de dag volgend 
op de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.6 van het Reglement per e-mail (op de 
adressen info@olympic.be, p.preat@olympic.be en b.maesen@olympic.be) over aan de 
Selectiecommissie van het BOIC. 
 
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als 
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend 
comité van de OS Tokio 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement. 

mailto:info@olympic.be
mailto:p.preat@olympic.be
mailto:t.coeckelberghs@olympic.be

