
 

 

SELECTIECRITERIA 
KBAB 

 

 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN U18 

JERUZALEM (ISR) – 04 TOT 07 JULI 2022 

De vastgestelde criteria zijn gebaseerd op het gemiddelde van de bruto Top 20 van EA in de jaren 
2019 en 2021. 

De selectiecriteria moeten 1x worden behaald in de periode tussen 1 april 2022 en 23 juni 2022. 

 

Mannen Discipline Vrouwen 

10.71 100m 11.84 

21.66 200m 24.30 

48.60 400m 55.64 

1:51.89 800m 2:08.81 

3:53.47 1500m 4:27.88 

8:30.00 3000m 9:46.36 

6:03.21 2000mSC 6:55.48 

13.92 110mH/100H 13.76 

53.46 400mH 61.41 

 5.000m snelwandelen 24:42.78 

46:51.59 10.000m snelwandelen  

2m07 Hoog  1m79 

4m79 Polsstok 3m88 

7m20 Ver 6m08 

14m68 Hinkstap 12m54 

18m28 Kogel 15m58 

55m70 Discus 44m93 

72m85 Hamer 62m29 

69m23 Speer 50m82 

6782 Tienkamp / Zevenkamp 5165 

 

Algemene opmerkingen 

• Atleten geboren in 2005 en 2006 komen in aanmerking voor selectie. 

• 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 KBAB-
kwalificatieperiode geselecteerd. 



 

• Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen worden niet aanvaard. Bij wijze van 
uitzondering en in overeenstemming met regel 147 van World Athletics worden prestaties op 
de 5000m aanvaard op voorwaarde dat er een onvoldoende atleten van hetzelfde geslacht 
deelnemen om een aparte reeks te organiseren en op voorwaarde dat er geen hulp is van 
een of meerdere atleten van het andere geslacht. Voor wedstrijden in het snelwandelen, 
worden de resultaten altijd aanvaard.  

• De selectiecommissie kan, na afloop van de selectieperiode, besluiten tot deelname aan de 
Medley Relays (jongens en/of meisjes). Deze beslissing hangt af van de individuele atleten 
die zijn geselecteerd op de 100m, 200m, 400m, 100/110m en 400m horden. 

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

• 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.  

• 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. 
 

Staat van vorm 

• Geselecteerde atleten die geblesseerd raken in de periode tussen het bereiken van het 
minimum en de start van de kampioenschappen moeten vóór de start van de 
kampioenschappen aantonen dat ze fit zijn.  

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

• 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. 


