Kwalificatie-eisen en kwalificatie-procedures Internationale
Atletiekevenementen 2018
Algemene uitgangspunten en grondslag
De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zendt atleten uit naar Internationale Atletiekevenementen en stelt
daartoe kwalificatie eisen en procedures op. Als algemene grondslag geldt dat de atleten een reële kans
maken om door te dringen tot de eindronden, finales of beslissende wedstrijdfasen van de betreffende
toernooien. Hiervoor wordt een (reële kans op een) positie bij de beste 8 deelnemers gehanteerd. Deze
grondslag wordt naar rato aangepast bij kleine deelname velden en/of een lage prestatiedichtheid. Voor
niet-Olympische onderdelen kan eveneens worden afgeweken van deze algemene grondslag.
IPC evenementen
Als algemene grondslag geldt ook hier dat de atleten een reële kans maken om door te dringen tot de
eindronden, finales of beslissende wedstrijdfasen van de betreffende toernooien. Voor IPC evenementen
wordt hiervoor een (reële kans op een) positie bij de beste 6 deelnemers gehanteerd. Deze grondslag
wordt naar rato aangepast bij kleine deelname velden en/of lage prestatiedichtheid. Voor nietParalympische onderdelen kan eveneens worden afgeweken van deze algemene grondslag.
Het vaststellen van de kwalificatie-eisen wordt gebaseerd op de analyse van prestaties en patronen bij
recente, vergelijkbare toernooien en de manier waarop deze prestaties zich verhouden tot de kwalificatieeisen en kwalificatiemomenten. Bij het vaststellen van de kwalificatiemomenten en procedures wordt waar
mogelijk rekening gehouden met de seizoensplanning en periodisering.

Algemene voorwaarden
Atleten komen uitsluitend voor uitzending in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De atleet is lid van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.
2. De atleet is in het bezit van de Nederlandse nationaliteit.
3. De atleet heeft binnen de voor het evenement gestelde kwalificatieperiode voldaan aan alle
Internationale- en Nationale kwalificatie-eisen.
4. De geleverde prestaties voldoen aan alle daarvoor geldende reglementaire eisen van IAAF of IPC.
5. De atleet heeft de actuele Topsportovereenkomst ondertekend en heeft kennis genomen van de
Regelingen Nationale Selecties en Nationale Teams Atletiekunie welke onderdeel uitmaken van de
Topsportovereenkomst .
6. Een positieve beoordeling van houding en gedrag van de atleet zowel wat betreft de inspanning om
maximale prestaties te leveren ter voorbereiding op de Internationale evenementen als wat betreft het
gedrag tijdens de sportbeoefening en daarbuiten. Dit volgens zowel normen van algemeen
maatschappelijke aard als specifiek sportieve waarden en normen (waaronder het gestelde in de actuele
IOC code of Ethics). Tevens wordt daarbij overwogen of de goede naam van de Atletiekunie in het
geding is.
De op basis van deze algemene uitgangspunten opgestelde procedures zijn te allen tijde onderhavig aan
de reglementen en regelgeving van de (Internationale) Federaties EA en IAAF, in het geval van Olympische
spelen IOC en NOC*NSF. In het geval van Paralympische evenementen van IPC en in het geval van
Paralympische Spelen IPC en NOC*NSF.

Kwalificatie wedstrijden en geldigheid van prestaties
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Op de volgende wedstrijden kan aan de kwalificatie eisen worden voldaan:
• Alle internationale wedstrijden welke voldoen aan de IAAF reglementen en waarbij elektronische
tijdwaarneming wordt gebruikt.
• Alle door de Atletiekunie goedgekeurde wedstrijden welke voldoen aan de IAAF reglementen en
waarbij elektronische tijdwaarneming wordt gebruikt.
• Marathons of, indien van toepassing, halve marathons met een door de IAAF gecertificeerd parcours en
uitgevoerd volgens de IAAF reglementen.
Daarnaast geldt:
• Prestaties in mixed events gelden alleen voor weg onderdelen: (halve) marathon en snelwandelen.
• Prestaties met te hoge rugwind zijn niet geldig.
• Indoor prestaties op alle veldnummers en loopnummers over 200 m en meer zijn geldig.
• Prestaties op loopnummers over 200 m en meer, inclusief meerkamp, op een oversized baan zijn niet
geldig.
• Bij wedstrijden waarin onderdelen op dezelfde dag meerdere keren (kunnen) worden herhaald, geldt
uitsluitend de eerste serie pogingen.
• Per toernooi kunnen aanvullende bepalingen voor kwalificatiewedstrijden en geldigheid van prestaties
worden vastgesteld. Zie hiervoor de bepalingen van het betreffende toernooi.

Van kwalificatie naar uitzending
Atleten die hebben voldaan aan alle algemene voorwaarden en alle internationale en nationale kwalificatie
eisen zijn daarmee gekwalificeerd voor deelname aan het betreffende evenement. Deze atleten kunnen
door de (bonds)coach of leden van de technische staf worden voorgedragen voor selectie. De selectie zoals
die wordt uitgezonden naar de betreffende toernooien wordt vervolgens vastgesteld door de Technisch
Directeur.
In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de Technisch
Directeur atleten selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.
In het geval van Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen worden gekwalificeerde
atleten ter uitzending voorgedragen aan NOC*NSF.

Voorgeselecteerde atleten
Atleten welke zijn voorgeselecteerd hoeven niet (opnieuw) aan de kwalificatie-eisen van de Atletiekunie te
voldoen, uiteraard wel aan de internationale kwalificatie eisen van de IAAF, EA of IPC. Bij kwalificatie van
meer dan het maximaal toegestane aantal deelnemers per land gelden de daarvoor opgenomen
bepalingen onverkort.

Wedstrijd-fit
Atleten dienen bij aanvang van de uitzendperiode volledig wedstrijd-fit te zijn. Een medische screening of
belastbaarheidstest kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.
In voorkomende gevallen kan de Technisch Directeur voor een atleet een vorm-eis vaststellen en een
wedstrijdplan voorleggen. De vorm-eis (onderdeel, prestatie, tijdstip) wordt kort voor het betreffende
toernooi, op vooraf bepaalde wedstrijd(en) en/of trainingsmoment(en) uitgevoerd. Het wedstrijdplan en/of
de vorm-eis wordt na overleg tussen de atleet, zijn/haar persoonlijke coach en de bondscoach door de
Technisch Directeur vastgesteld en schriftelijk vastgelegd.
Bij het niet voldoen aan de vorm-eis of uitvoering van het wedstrijdplan alsmede het niet wedstrijd-fit zijn
kan de Technisch Directeur afzien van selectie en/of uitzending van de atleet.
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Uitzendperiode
In de kwalificatie eisen staat de uitzendperiode vermeld, de periode waarover de atleet voor het
betreffende toernooi deel uitmaakt van het Nationale Team, met verwijzing naar de genoemde
voorwaarden in de topsportovereenkomst. Een ploegpresentatie met persbijeenkomst maakt onderdeel uit
van de uitzendperiode.
De Atletiekunie heeft het recht de gepubliceerde kwalificatie-eisen en -procedures aan te vullen of te
wijzigen. De Atletiekunie verplicht zich bij de uitvoering van zowel de Algemene Uitgangspunten als de
kwalificatie eisen en procedure steeds zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten.

Bezwaar
Is naar de mening van een atleet de opgestelde regelgeving niet juist toegepast kan hij/zij bezwaar maken
bij een bezwaarcommissie. Deze commissie, met kennis van juridische zaken en atletieksport, bestaat uit
drie natuurlijke personen, door het bestuur van de Atletiekunie benoemd. Bezwaar indienen is mogelijk tot
3x 24 uur na publicatie van het team. De kosten voor een bezwaarprocedure bedragen €200,- welke bij
gegrond verklaring van het bezwaar worden gerestitueerd.
Voor de samenstelling van het Nationale Team voor de Europacup Landenteams is geen bezwaar mogelijk.

Benoeming van het begeleidingsteam
De leden van het begeleidingsteam voor internationale toernooien worden benoemd door de Technisch
Directeur. Hiervan kunnen deel uitmaken:
Teamleider (Head of Delegation)
Teammanager(s)
Bondscoach(es)
Teamcoach(es)
Persoonlijke coach(es)
Sportarts,
Fysiotherapeut, masseur
Sport scientist / analist(en)
Pers liaison
Alle leden van het begeleidingsteam hebben de actuele Gedragscode Topsportkader ondertekend en
hebben kennis genomen van de handleiding Begeleiding Nationale Selecties Atletiek.
Persoonlijke coaches van individuele deelnemers worden op kosten van de Atletiekunie geaccrediteerd,
mits voldoende accreditaties door de internationale bond/organisatie beschikbaar worden gesteld. Alle
andere kosten dan de accreditatie zijn voor eigen rekening, reis en verblijf dienen zelf geregeld te worden.
De ploegbegeleiding en persoonlijke coaches dragen bij alle toernooi-activiteiten de teamkleding uit het
uitgereikte kledingpakket.
De ploegbegeleiding tijdens Olympische Spelen, Paralympische Spelen en Europese Spelen wordt
voorgedragen aan NOC*NSF en is afhankelijk van het aantal en type van de beschikbare en toegewezen
accreditaties.

Versie April 2018

Pagina !3 van 21
!

Wereldkampioenschappen Indoor in Birmingham (Groot Brittannië), 2-4
Maart 2018
Deelname
Deelname is mogelijk voor de volgende leeftijden:
Junioren onder 18 (geboren 2001 en 2002) aan alle onderdelen uitgezonderd kogelstoten mannen
Junioren onder 20 (geboren 1999 en 2000)
Senioren (geboren 1998 en eerder)
Per onderdeel kunnen maximaal twee atleten voor Nederland uitkomen, per estafette 1 ploeg.

Kwalificatie eisen individuele nummers en estafettes
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
de IAAF.
Afwijkend van de IAAF kwalificatie-eisen dient in de periode 1 december 2017 t/m 18 februari 2018 aan de
onderstaande prestatie-eisen te zijn voldaan om voor uitzending in aanmerking te komen
WK indoor 2018

Vrouwen

Mannen

60 m

7.30

6.63

400 m

53.15

46.70

800 m

2.02.00

1.46.50

1500 m

4.11.00

3.39.50

3000 m

8.50.00

7.52.00

8.14

7.70

op basis van individuele
kwalificatie

op basis van individuele
kwalificatie

Hoogspringen

1.97

2.33

Polsstok hoogspringen

4.71

5.78

Verspringen

6.76

8.19

Hinkstapspringen

14.30

17.05

Kogelstoten

18.20

20.80

invitatie

invitatie

60 m horden
4x400 m estafette

Meerkamp

Atleten die aan het einde van de internationale kwalificatieperiode in de op 2 deelnemers per land
geschoonde IAAF ranking een top 12 positie innemen zijn eveneens gekwalificeerd. Zij worden
uitgezonden mits zij op basis van hun ranking een uitnodiging voor deelname ontvangen van de IAAF.
Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan het NK Indoor 2018.
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Indien meer dan 2 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volgorde op
de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer bepalend zijn
voor uitzending van de eerste atleet. De tweede startplaats is een aanwijsplaats en zal worden toegewezen
op basis van
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gerealiseerd en de omstandigheden bij
deze prestatie
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Samenstelling estafetteploegen
Wanneer een estafetteteam heeft voldaan aan alle kwalificatie eisen zal de ploeg als volgt worden
samengesteld:
a. De op het individuele onderdeel geselecteerde atleten,
b. aangevuld t/m drie atleten, geselecteerd op basis van de seizoensranglijst aan het einde van de
kwalificatieperiode op het betreffende nummer
c. Plaats 4, 5 en 6 inclusief eventuele reserves, zijn aanwijsplaatsen. Bij het aanwijzen van deze plaatsen
kan in overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gerealiseerd en de omstandigheden bij
deze prestatie
• speciale vaardigheden voor estafettelopers (wisselvaardigheden, start, bocht, lange topspeed)
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 27 februari t/m 6 maart 2018
Een teampresentatie voorafgaand aan het vertrek van het team maakt onderdeel uit van de uitzendperiode.
De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 21 februari bekendgemaakt.
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Europese Kampioenschappen onder 18 in Györ (Hongarije), 5 t/m 8 juli
2018
Deelname
Deelname is mogelijk voor de volgende leeftijden: atleten geboren in 2001 en 2002. Per onderdeel kunnen
maximaal twee atleten voor Nederland uitkomen. Per estafette 1 ploeg.

Kwalificatie eisen individuele nummers en estafettes
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
de IAAF.
Atleten zijn gekwalificeerd wanneer bovendien in de periode 1 januari 2018 t/m 17 juni 2018 aan de
onderstaande prestatie-eisen is voldaan. Voor de meerkamp geldt de periode van 1 januari 2017 t/m 3 juni
2018.
EK onder 18 - 2018

Vrouwen

Mannen

100 m

11,85

10,80

200 m

24,25

21,70

400 m

55,25

48,50

800 m

2.09,00

1.52,50

1500 m

4.30,00

3.55,00

3000 m

9.39,00

8.32,00

13,75

13,85

400 m horden

1.00,50

53,75

2000 m steeple

6.51,00

6.00,00

Medley relay

In team

In team

Hoogspringen

1,78

2,07

Polsstok hoogspringen

3,90

4,75

Verspringen

6,00

7,10

Hinkstapspringen

12,60

14,80

Kogelstoten

15,90

18,60

Discuswerpen

45,90

56,40

100 m / 110 m horden
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EK onder 18 - 2018

Vrouwen

Mannen

Kogelslingeren

63,00

69,00

Speerwerpen

50,75

71,00

Meerkamp

5500

6900

24.30,00

46.30,00

5 / 10 km snelwandelen

Indien meer dan 2 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volgorde op
de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer bepalend zijn
voor uitzending van de eerste atleet. De tweede startplaats is een aanwijsplaats. Bij het aanwijzen kan in
overweging genomen worden:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gelopen en de omstandigheden bij
deze prestatie
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Samenstelling estafetteploegen
De ploegen worden samengesteld uit de op individuele onderdelen geselecteerde atleten.

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 3 juli t/m 9 juli 2018
Een teampresentatie voorafgaand aan het vertrek van het team maakt onderdeel uit van de uitzendperiode.
De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 20 juni bekendgemaakt.
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Wereldkampioenschappen onder 20 in Tampere (Finland), 10 - 15 Juli
2018
Deelname
Deelname is mogelijk voor de volgende leeftijden: atleten geboren in 1999 en 2000. Per onderdeel kunnen
maximaal twee atleten voor Nederland uitkomen. Per estafette 1 ploeg.

Kwalificatie eisen individuele nummers en estafettes
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
de IAAF.
Atleten of estafetteploegen zijn gekwalificeerd wanneer bovendien in de periode 1 januari 2018 t/m 24
juni 2018 aan de onderstaande prestatie-eisen is voldaan. Voor de 10.000 m en de meerkamp geldt de
periode van 1 januari 2017 t/m 3 juni 2018.
WK onder 20 - 2018

Vrouwen

Mannen

100 m

11,70

10,50

200 m

23,90

21,10

400 m

53,70

47,00

800 m

2.05,50

1.49,00

1500 m

4.16,50

3.46,00

3000 m / 5000 m

9.20,50

14.01,00

5000 m / 10.000 m

16.10,00

30.15,00

100 m / 110 m horden

13,50

13,80

400 m horden

58,90

51,60

10.15,00

8.50,00

4x100 m estafette*

45,10

40,00

4x400 m estafette*

3.38,00

3.09,00

Hoogspringen

1.82

2,16

Polsstok hoogspringen

4,10

5,20

Verspringen

6,20

7,50

3000 m steeple
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WK onder 20 - 2018

Vrouwen

Mannen

Hinkstapspringen

13,00

15,65

Kogelstoten

15,10

19,20 (17,20**)

Discuswerpen

50,25

57,60 (52,60**)

Kogelslingeren

59,00

71,90 (65,80**)

Speerwerpen

51,50

70,00

Meerkamp

5500

7400

47.30,00

42.15,00

10 km snelwandelen

* Voor de estafettes dienen bovendien minimaal 2 atleten aan de individuele kwalificatie-eis te hebben
voldaan
** Senioren gewicht
Indien meer dan 2 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volgorde op
de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer bepalend zijn
voor uitzending van de eerste atleet. De tweede startplaats is een aanwijsplaats. Bij het aanwijzen kan in
overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gelopen en de omstandigheden bij
deze prestatie
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Samenstelling estafetteploegen
Wanneer een estafetteteam heeft voldaan aan alle kwalificatie eisen zal de ploeg als volgt worden
samengesteld:
a. De op het individuele onderdeel geselecteerde atleten, aangevuld t/m drie atleten, geselecteerd op
basis van de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer.
b. De plaatsen 4, 5 en 6 inclusief eventuele reserves zijn aanwijsplaatsen. Bij het aanwijzen kan in
overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode op het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gelopen en de omstandigheden bij
deze beste seizoensprestatie
• speciale vaardigheden voor estafettelopers (wisselvaardigheden, start, bocht, lange topspeed)
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 8 t/m 16 juli 2018
Een teampresentatie voorafgaand aan het vertrek van het team maakt onderdeel uit van de uitzendperiode
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De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 20 juni bekendgemaakt
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Europese Kampioenschappen in Berlijn (Duitsland), 7 t/m 12 augustus 2018
Deelname
Deelname is mogelijk voor de volgende leeftijden:
16 jaar en ouder op 31 december 2018,
18 jaar en ouder op 31 december 2018 voor de onderdelen kogelstoten en kogelslingeren,
20 jaar en ouder op 31 december 2018 voor de onderdelen snelwandelen en marathon.
Per onderdeel kunnen maximaal 3 atleten voor Nederland uitkomen. Per estafette 1 ploeg. Regerende
Europese Kampioenen kunnen als extra deelnemer worden toegevoegd.

Kwalificatie eisen individuele nummers en estafettes
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
European Athletics.
Atleten of estafetteploegen zijn gekwalificeerd wanneer bovendien in de periode 1 januari 2018 t/m 22 juli
2018 aan de onderstaande prestatie-eisen is voldaan. Voor de meerkamp en de 10.000 m geldt de periode
van 1 januari 2017 t/m 9 juni 2018, voor de marathon geldt de periode van 1 januari 2017 t/m 6 Mei 2018.
EK 2018

Vrouwen

Entry Standard EA*

Mannen

Entry Standard EA*

100 m

11,40

11,50

10,30

10,35

200 m

23,25

23,50

20,80

20,90

400 m

52,50

53,40

45,85

46,70

800 m

2.01,25

2.02,50

1.47,00

1.47,60

1500 m

4.09,00

4.12,00

3.39,00

3.40,00

5000 m

15.30,00

15.40,00

13.33,00

13.42,00

10.000 m

32.20,00

33.20,00

28.26,00

28.55,00

100 m / 110 m horden

13,05

13,25

13,55

13,85

400 m horden

56,50

57,70

50,00

50,70

9.44,00

9.55,00

8.34,00

8.40,00

4x100 m estafette

43,65

x

39,25

x

4x400 m estafette

3.30,50

x

3.04,00

x

Hoogspringen

1,91

1,90

2,26

2.26

Polsstok hoogspringen

4,45

4.45

5,55

5,55

Verspringen

6,60

6,60

7,95

7,95

Hinkstapspringen

14,00

13,90

16,70

16,60

Kogelstoten

17,70

16,50

19,90

19,90

3000 m steeple
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EK 2018

Vrouwen

Entry Standard EA*

Mannen

Entry Standard EA*

Discuswerpen

58,50

56,00

63,50

63,50

Kogelslingeren

69,00

69,00

74,00

74,00

Speerwerpen

59,00

59,00

80,00

80,00

Meerkamp

6100

5900

8050

7850

Marathon

2:34.00

x

2:14.00

x

20 km snelwandelen

1:30.00

1:37.00

1:22.15

1:25.00

50 km snelwandelen

5:30.00

4:50,00

3:48.30

4:08.00

* Indien geen enkele Nederlandse atleet aan de bovenstaande kwalificatie-eisen heeft voldaan wordt de
winnaar van het NK 2018 op het betreffende onderdeel geselecteerd mits hij/zij gedurende de
bovengenoemde kwalificatieperiode eveneens heeft voldaan aan de ‘entry standard’ zoals die is
vastgesteld door European Athletics (opgenomen in bovenstaande tabel). Voor de marathon zijn de tijden
hiervoor vastgesteld op 2.35,00 voor vrouwen en 2.15,00 voor mannen.
Atleten die aan het einde van de internationale kwalificatieperiode in de op 3 deelnemers per land
geschoonde EA ranking een top 12 positie innemen zijn eveneens gekwalificeerd. Zij worden uitgezonden
mits zij op basis van hun ranking een uitnodiging voor deelname ontvangen van de European Athletics.
Indien meer dan 3 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volgorde op
het NK atletiek 2018 op het betreffende nummer bepalend zijn voor uitzending van de eerste twee atleten.
De derde startplaats is een aanwijsplaats. Bij het aanwijzen kan in overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende nummer.
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gerealiseerd en de omstandigheden bij
deze prestatie
• prestatiepaspoort (prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien, prestatieontwikkeling,
onderlinge resultaten).

Samenstelling estafetteploegen
Wanneer een estafetteteam heeft voldaan aan alle kwalificatie eisen zal de ploeg als volgt worden
samengesteld:
a. de op het individuele onderdeel geselecteerde atleten, aangevuld t/m drie atleten, geselecteerd op
basis van de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende nummer
b. de plaatsen 4, 5 en 6 inclusief eventuele reserves zijn aanwijsplaatsen. Bij het aanwijzen kan in
overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende nummer
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gerealiseerd en de omstandigheden
bij deze prestatie
• speciale vaardigheden voor estafettelopers (wisselvaardigheden, start, bocht, lange topspeed)
• prestatiepaspoort (consistent prestatieniveau, prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien,
prestatieontwikkeling, onderlinge resultaten)

Voorgeselecteerd
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Medaillewinnaars van het WK Atletiek 2017 in Londen zijn voorgeselecteerd.

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 30 juli t/m 13 augustus 2018. Een teampresentatie
voorafgaand aan het vertrek van het team maakt onderdeel uit van de uitzendperiode.
De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 25 juli bekendgemaakt.
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Europese Kampioenschappen Para Atletiek in Berlijn (Duitsland), 20 t/m
26 augustus 2018
Deelname
Er zijn geen leeftijdsbeperkingen voor deelname. Per onderdeel kunnen maximaal drie atleten voor
Nederland uitkomen (of vijf bij gecombineerde klassen waarbij maximaal 3 per klasse).

Kwalificatie eisen
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
de IPC ( Qualification Criteria and Event Programme Berlin 2018 );
Atleten dienen in het bezit te zijn van een geldige IPC licentie 2018;
Atleten hebben voldaan aan een Minimum Entry Standard (MES) tijdens een IPC erkende wedstrijd
Atleten hebben een “direct invitation” ofwel directe invitatie van de IPC
Atleten zijn gekwalificeerd wanneer bovendien in de periode van 1 januari 2018 t/m 1 juli aan de prestatieeisen voor één van de onderstaande Paralympische programmaonderdelen in zijn/haar klasse is voldaan en
het betreffende resultaat wordt vermeld op de IPC ranking.
In geval van gecombineerde klassen tijdens het EK, zal worden gekeken naar de gecombineerde Europese
ranking.
Indien meer dan 3 atleten op een onderdeel aan alle kwalificatie-eisen hebben voldaan zal de volgorde op
het ONK para atletiek 2018 op het betreffende nummer bepalend zijn voor uitzending van de eerste twee
atleten. De derde startplaats is een aanwijsplaats. Bij het aanwijzen kan in overweging worden genomen:
• positie op de seizoensranglijst aan het einde van de kwalificatieperiode voor het betreffende nummer.
• het moment in het seizoen waarop de beste seizoensprestatie is gerealiseerd en de omstandigheden bij
deze prestatie
• prestatiepaspoort (prestaties op NK’s en internationale titeltoernooien, prestatieontwikkeling,
onderlinge resultaten).

Voorgeselecteerd
Op basis van hun resultaten tijdens de WK para atletiek 2017 in Londen zijn de volgende atleten
voorgeselecteerd onder voorwaarde dat zij een MQS behalen op het betreffende onderdeel:
Marlou van Rhijn
100m
Kenny van Weeghel
100m, 400m
Ronald Hertog
verspringen
Marlène van Gansewinkel
verspringen
Prestatie-eis op de onderstaande programma onderdelen:
1. Top 6 Europese MES ranking van 2018 bij 16 atleten en meer op die ranking aan het einde van de
limietperiode
2. Top 4 Europese MES ranking van 2018 bij 8 tot 15 atleten op die ranking aan het einde van de
limietperiode
3. Top 3 Europese MES ranking van 2018 bij minder dan 8 atleten op de Europese MQS Ranking aan het
einde van de limietperiode.
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Samenstelling estafetteploegen
Eventuele estafetteploegen worden samengesteld uit individueel geselecteerde atleten.

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 13 t/m 27 Augustus 2018.
Een eventuele teampresentatie voorafgaand aan het vertrek van het team maakt onderdeel uit van de
uitzendperiode.

Programma-onderdelen EK para atletiek 2018
Event

Startgerechtigde klassen

1 Men's 100m T11

T11

2 Men's 100m T12

T12

3 Men's 100m T13

T13

6 Men's 100m T33

T33

7 Men's 100m T34

T34

8 Men's 100m T35

T35

9 Men's 100m T36

T36

10 Men's 100m T37

T37

11 Men's 100m T38

T38

12 Men's 100m T47

T45/46/47

13 Men's 100m T51

T51

14 Men's 100m T52

T52

15 Men's 100m T53

T53

16 Men's 100m T54

T54

17 Men's 100m T63

T42/63

18 Men's 100m T64

T44/62/64

22 Men's 200m T35

T35

24 Men's 200m T37

T37

27 Men's 200m T51

T51

31 Men's 200m T61

T61

33 Men's 200m T64

T44/64

34 Men's 400m T12

T12

35 Men's 400m T13

T13

36 Men's 400m T20

T20
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38 Men's 400m T36

T36

39 Men's 400m T37

T37

40 Men's 400m T38

T38

41 Men's 400m T62

T62

42 Men's 400m T47

T45/46/47

43 Men's 400m T52

T51/52

44 Men's 400m T53

T53

45 Men's 400m T54

T54

47 Men's 800m T34

T33/34

49 Men's 800m T53

T53

50 Men's 800m T54

T54

51 Men's 1500m T11

T11

52 Men's 1500m T13

T12/13

53 Men's 1500m T20

T20

54 Men's 1500m T38

T37/38

55 Men's 1500m T46

T45/46

56 Men's 1500m T52

T51/52

57 Men's 1500m T54

T53/54

58 Men's 5000m T11

T11

59 Men's 5000m T13

T12/13

60 Men's 5000m T54

T53/54

62 Men's High Jump T42/44/63/64

T42/63
T44/64

63 Men's High Jump T47

T45/46/47

64 Men's Long Jump T11

T11

65 Men's Long Jump T12

T12

66 Men's Long Jump T13

T13

67 Men's Long Jump T20

T20

68 Men's Long Jump T36

T36

69 Men's Long Jump T37

T37

70 Men's Long Jump T38

T38

71 Men's Long Jump T47

T45/46/47

72 Men's Long Jump T63

T42/61/63

73 Men's Long Jump T64
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74 Men's Shot Put F11

F11

75 Men's Shot Put F12

F12

76 Men's Shot Put F20

F20

77 Men's Shot Put F32

F32

78 Men's Shot Put F33

F33

79 Men's Shot Put F34

F34

80 Men's Shot Put F35

F35

81 Men's Shot Put F36

F36

82 Men's Shot Put F37

F37

83 Men's Shot Put F40

F40

84 Men's Shot Put F41

F41

85 Men's Shot Put F46

F46

86 Men's Shot Put F54

F53/54

87 Men's Shot Put F55

F55

88 Men's Shot Put F57

F56/57

89 Men's Shot Put F63

F42/61/63

90 Men's Discus Throw F11

F11

92 Men's Discus Throw F37

F37

93 Men's Discus Throw F52

F51/52

94 Men's Discus Throw F56

F54/55/56

96 Men's Discus Throw F64

F43/44/62/64

97 Men's Javelin F13

F12/13

98 Men's Javelin F34

F33/34

99 Men's Javelin F37/38

F38

100 Men's Javelin F41

F40/41

101 Men's Javelin F64

F42/43/44/61/62/63/64

102 Men's Javelin F46

F45/46

103 Men's Javelin F54

F53/54

105 Men's Javelin F57

F56/57

106 Men's Club Throw F32

F31/32

107 Men's Club Throw F51

F51
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Event

Startgerechtigde klassen

1 Women's 100m T11

T11

2 Women's 100m T12

T12

3 Women's 100m T13

T13

6 Women's 100m T34

T33/34

7 Women's 100m T35

T35

8 Women's 100m T36

T36

9 Women's 100m T37

T37

10 Women's 100m T38

T38

11 Women's 100m T47

T45/46/47

12 Women's 100m T52

T51/52

13 Women's 100m T53

T53

14 Women's 100m T54

T54

15 Women's 100m T63

T42/63

16 Women's 100m T64

T44/62/64

17 Women's 200m T11

T11

18 Women's 200m T12

T12

20 Women's 200m T35

T35

21 Women's 200m T36

T36

22 Women's 200m T37

T37

25 Women's 200m T64

T44/64

26 Women's 200m T47

T45/46/47

28 Women's 200m T54

T54

29 Women's 400m T11

T11

30 Women's 400m T12

T12

31 Women's 400m T13

T13

32 Women's 400m T20

T20

33 Women's 400m T37

T37

34 Women's 400m T38

T38

35 Women's 400m T47

T45/46/47

36 Women's 400m T53

T53

37 Women's 400m T54

T54

39 Women's 800m T34

T33/34
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40 Women's 800m T53

T53

41 Women's 800m T54

T54

42 Women's 1500m T11

T11

43 Women's 1500m T13

T12/13

44 Women's 1500m T20

T20

45 Women's 1500m T54

T53/54

46 Women's 5000m T54

T53/54

47 Women's Long Jump T11

T11

48 Women's Long Jump T12

T12

49 Women's Long Jump T20

T20

50 Women's Long Jump T37

T37

51 Women's Long Jump T38

T38

52 Women's Long Jump T47

T45/46/47

53 Women's Long Jump T63

T42/61/63

54 Women's Long Jump T64

T44/62/64

55 Women's Shot Put F12

F11/12

56 Women's Shot Put F20

F20

57 Women's Shot Put F32

F32

58 Women's Shot Put F33

F33

59 Women's Shot Put F34

F34

60 Women's Shot Put F35

F35

61 Women's Shot Put F36

F36

62 Women's Shot Put F37

F37

63 Women's Shot Put F40

F40

64 Women's Shot Put F41

F41

65 Women's Shot Put F54

F53/54

67 Women's Shot Put F57

F56/57

68 Women's Discus Throw F11

F11

69 Women's Discus Throw F38

F37/38

70 Women's Discus Throw F41

F40/41

71 Women's Discus Throw F53

F51/52/53

72 Women's Discus Throw F55

F54/55

73 Women's Discus Throw F57

F56/57

74 Women's Discus Throw F64

F43/44/62/64
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75 Women's Javelin F13

F12/13

76 Women's Javelin F34

F33/34

78 Women's Javelin F46

F45/46

79 Women's Javelin F54

F53/54

80 Women's Javelin F56

F55/56

81 Women's Club Throw F32

F31/32

82 Women's Club Throw F51

F51
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Europese Kampioenschappen Cross in Tilburg (Nederland), 9 december
2018
Deelname
Deelname is mogelijk voor de volgende leeftijden:
Junioren
Neo Senioren
Senioren

Kwalificatie eisen individuele nummers
De uit te zenden atleten dienen te hebben voldaan aan alle kwalificatie-eisen zoals die zijn vastgesteld door
de European Athletics.
Atleten zijn gekwalificeerd door aan een van de volgende prestatie-eisen te voldoen:
a. Hoogst geklasseerde Nederlandse atleet tijdens de Warandeloop 2018 in de leeftijdscategorie
Senioren, Neo Senioren onder 23 en Junioren onder 20;
b. Winnaar van het Nationale Cross Circuit 2017-2018 mits tevens geëindigd in de top 3 van de hoogst
geklasseerde Nederlandse atleten tijdens de Warandeloop 2018 in de betreffende leeftijdsgroep;
c. Wedstrijdresultaten tijdens de Warandeloop, waarbij de algemene grondslag van een reële kans op een
top acht positie tijdens het EK cross geldt.
Atleten welke een top 8 resultaat hebben behaald tijdens het EK 2018 in Berlijn op een afstand van 5.000
m of langer zijn voorgeselecteerd

Kwalificatie eisen teamklassement
Met het oog op de organisatie in Nederland zal in alle leeftijd categorieën worden deelgenomen door een
team mits voldoende potentie aanwezig wordt geacht voor het bereiken van een plaats bij:
Junioren mannen en vrouwen, Senioren mannen: de beste acht teams.
Neo Senioren mannen en vrouwen, Senioren vrouwen: de beste vijf teams.
(Deze norm is mede gebaseerd op het aantal deelnemende teams in voorgaande jaren)
De teams zullen in elk geval bestaan uit de drie best gekwalificeerde atleten, aangevuld met de
voorgeselecteerde atleten en eventuele reserves tot een maximum van zes atleten per team
De samenstelling van de ploeg wordt uiterlijk 28 november bekendgemaakt.

Uitzendperiode
De atleten maken deel uit van het Nationale Team van 7 t/m 9 december. Een eventuele ploegpresentatie
maakt deel uit van de uitzendperiode.
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