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De selectiecriteria dienen éénmalig gerealiseerd te worden in de periode van  

1 JANUARI 2019 t.e.m. 6 SEPTEMBER 2019 

 

Mannen Discipline Vrouwen 

U23    U23 

10.10  10.10  100m 11.24  11.24  

20.40  20,36 200m  23.02  23.02  

45.30  45.30  400m  51.80  51.80  

1:45.80  1:45.80  800m  2:00.60  2:00.60  

3:36.00  3:36.00  1500m  4:06.50  4:06.50  

13:22.50  13:22.50  5000m  15:22.00  15:22.00  

27:40.00  27:40.00  10.000m  31:50.00  31:50.00  

2:13:30 2:12:10 Marathon  2:30:00 2:31:45 

13.46  13.46  110m/100m H  12.98  12.98  

49:30:00 49:30:00 400m H  56.00  56.00  

8:29.00  8:29.00  3000m SC  9:40.00  9:40.00  

1:22:30 1:21:59 20km W 1:32:39 1:33:30 

3:59:00 3:58:00 50km W 4:30:00 4:30:00 

2.30  2.30  High Jump  1.94  1.94  

5.71  5.71  Pole Vault  4.56  4.56  

8.17  8.17  Long Jump 6.72  6.72  

16.95  16.95  Triple Jump  14.20  14.20  

20.70  20.70  Shot Put  18.00  18.00  

65.00  65.00  Discus Throw  61.20  61.20  

76.00  76.00  Hammer Throw  71.00  71.00  

83.00  83.00  Javelin Throw  61.50  61.50  

8200 8200 Deca/Hepta  6300 6300 

Internationale criteria  

én 

top 12 ranking 2019 

4x100 
Internationale criteria  

én 

top 12 ranking 2019 

4x400 

4x400 MX 

 

  

IAAF WERELDKAMPIOENSCHAPPEN  

DOHA (QAT) – 27 September T.E.M. 6 Oktober 2019 

AANGEPASTE MINIMA VAN 29/04/19 (*) 
 



SELECTIECRITERIA KBAB  p. 2 
IAAF WERELDKAMPIOENSCHAPPEN  
DOHA (QAT) – 27 September T.E.M. 6 October 2019 

 

(*) Entry by invitation: (Volgende paragraaf werd toegevoegd aan de criteria op maandag 

29/4) 

• Atleten die niet de hierboven vermelde criteria behalen maar wel door de IAAF worden 

uitgenodigd op basis van hun positie op de ‘IAAF Top Performance Lists’ (binnen de voor de 

KBAB geldende selectieperiode) zullen door de KBAB geselecteerd worden indien zij binnen 

de Top 24 staan (netto, 3 atleten per land) 

• Merk op dat de IAAF Top Performance Lists niet hetzelfde is als de ‘World rankings’ die 

voor de OS in Tokyo gehanteerd zullen worden. 

 

Opmerkingen algemeen: 

• Atleten dienen zich voor het aflopen van de selectieperiode, om selecteerbaar te zijn voor 

dit kampioenschap, via het ondertekenen van de gedragscode, akkoord te verklaren met de 

door de KBAB opgelegde voorschriften qua kledij en portretrecht.  

• Er worden maximum 3 atleten per discipline geselecteerd. Indien meer dan 3 atleten de 

vooropgestelde criteria behalen, worden de 3 atleten met de beste prestatie geselecteerd. 

• Indoorprestaties voor afstanden van 200m en meer worden aanvaard indien ze gelopen 

worden op een piste van 200m. 

• Prestaties die behaald worden in gemengde reeksen worden niet aanvaard. Enkel prestaties 

op 5.000m en 10.000m , in overeenstemming met regel 147 van de IAAF, worden aanvaard 

indien een te klein aantal deelnemende atleten van een geslacht niet in staat stelt om een 

aparte reeks te organiseren EN indien er geen hulp is van een of meerdere atleten van het 

ene geslacht in functie van het andere geslacht. 
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Opmerkingen specifiek voor disciplines: 

• Meerkamp 

o Selectieperiode van 7/3/2018 tem 6/9/2019 

o Selectie op basis van resultaten van 2018 kan enkel op voorwaarde van het tonen 

van vormbehoud binnen de periode van 1/4/2019 tem 6/9/2019 

o Vormbehoud: 

▪ De betrokken atleten krijgen individueel een overzicht van de te behalen 

prestaties die behaald moeten worden in functie van het aantonen van 

vormbehoud 

• 10.000m 

o Selectieperiode van 7/3/2018 tem 6/9/2019 

o Selectie op basis van resultaten van 2018 kan enkel op voorwaarde van het tonen 

van vormbehoud binnen de periode van 1/4/2019 tem 6/9/2019 

o Vormbehoud: 

▪ Mannen: het lopen van een 5000m in 13’30’00 

▪ Vrouwen: het lopen van een 5000m in 15’30’00 

 

• Marathon 

o Selectieperiode van 7/3/2018 tem 21/7/2019 

o Selectie op basis van resultaten van 2018 kan enkel op voorwaarde van het tonen 

van vormbehoud binnen de periode van 1/1/2018 tem 21/7/2019. 

o Vormbehoud: 

▪ Mannen: het lopen van een 1/2e marathon in 1h05.30 

▪ Vrouwen: het lopen van een 1/2e marathon in 1h14.30 

• Aflossingen 

o Selectieperiode van 1/1/2019 tem 6/9/2019 

o In geval van selectie dient de samenstelling van het team dat deelneemt aan de 

Wereld kampioenschappen van een gelijkwaardig niveau te zijn als het team dat het 

minimum realiseerde 

o De individuele selectie voor het team gebeurt op basis van de prestatie ranking van 

de individuele discipline tijdens het outdoor seizoen, gelopen in de selectieperiode 

(1/1/2019 t.e.m. 6/9/2019) 

 


