Factsheet
Hoe komen Kwalificatie-eisen en procedures voor
Internationale Atletiekevenementen tot stand

De kwalificatie-eisen worden opgesteld door de Technische Staf, samengesteld uit
alle bondscoaches en talencoaches van de Atletiekunie. Zij brengen advies uit aan
de Technisch Directeur die de eisen en procedures uiteindelijk vaststelt. Vervolgens
wordt het document ter advies voorgelegd aan de Atletencommissie, welke is
verkozen door- en uit alle leden van de Nationale Selecties en advies kan
uitbrengen aan de Technisch Directeur. De TD kan het advies geheel of gedeeltelijk
overnemen maar is dat niet verplicht.
De gepubliceerde Kwalificatie eisen en procedures bestaan achtereenvolgens uit de
Algemene Uitgangspunten en de kwalificatie eisen en bepalingen voor elk
internationaal toernooi waarnaartoe de Atletiekunie een Nationaal Team uitzendt.
Dit kunnen Europese en Wereldkampioenschappen voor Senioren en Junioren zijn,
Europacups en in enkele gevallen een invitatie wedstrijd.
In het geval van toernooien waarbij atleten worden uitgezonden door NOC*NSF
(zoals Olympische en Paralympische Spelen) worden de kwalificatie-eisen opgesteld
in overleg met NOC*NSF. Over de door de TD aan NOC*NSF voorgestelde
kwalificatie-eisen wordt in dat geval overlegd met Technische Staf en
Atletencommissie.

Algemene uitgangspunten
De algemene uitgangspunten zijn een weergave van het beleid van de Atletiekunie
met betrekking tot uitzending van Nationale Teams. De belangrijkste pijlers zijn:
a. Internationale Titeltoernooien zijn de gelegenheid waar de toptalenten en
topatleten hun prestaties kunnen meten op het hoogste internationale niveau
(Europees of mondiaal).
b. De uitgezonden atleten en estafetteploegen dienen competitief te zijn op dit
niveau, dat wil zeggen dat zij een reële kans moeten hebben om in de
beslissende fase van de wedstrijd mee te strijden. De beslissende fase is de
eindfase van de race en/of de finale/top 8 van het betreffende onderdeel.
Hebben atleten het gevraagde niveau niet zijn er voldoende andere wedstrijden
waar zij eerst hun vaardigheden en prestatieniveau verder kunnen ontwikkelen.
Daarnaast voorzien de algemene uitgangspunten in overkoepelende voorwaarden
en een bezwaarprocedure voor het geval een atleet vindt dat de kwalificatie-eisen
en procedures niet op de juiste manier zijn toegepast.

Kwalificatie-eisen
Kwalificatie-eisen zijn prestaties waaraan de atleet of het estafette team moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor deelname. Er zijn verschillende factoren die meewegen in
de vaststelling van de prestatie-eis.
a.
De prestaties op voorgaande toernooien:
Er wordt hierbij gekeken naar het gemiddelde van de drie voorgaande, vergelijkbare
toernooien. Bij het wegen van dit gemiddelde wordt rekening gehouden met extreme
uitslagen (zogenaamde “outliers”). Deze kunnen het gevolg zijn van extreme
weersomstandigheden, tactische races, kleinere deelnamevelden of incidenten tijdens de
wedstrijd. Deze uitslagen worden in extreme gevallen uitgefilterd of er wordt meer gewicht
gegeven aan de andere factoren.
b.
De trend in de prestatieontwikkeling:
Een oplopende of aflopende trend in de prestatieontwikkeling op het betreffende toernooi
over langere termijn kan worden meegewogen.
c.
De opbouw in de prestatieontwikkeling voor de diverse leeftijdsgroepen:
Er wordt gestreefd naar een logische opbouw van de kwalificatie eisen, aansluitend bij het
niveau op de toernooien bij oplopende leeftijds categoriën en van Europees naar Mondiaal
niveau. Naast de toetsing op het competitieve niveau wordt gekeken naar een reële kans
op doorgroei naar het internationale senioren niveau.
d.
Omvang deelnameveld en prestatiedichtheid:
Het totale aantal potentiële deelnemers kan enorm verschillen. Bij zeer kleine
deelnamevelden ligt de kwalificatie-eis op een hoger plaatsingsniveau.
Daarbij is dan ook vaak sprake van grote verschillen in prestatiedichtheid op diverse
onderdelen welke worden meegewogen in de kwalificatie-eisen en interne
selectieprocedures.

Kwalificatie periode
De kwalificatie periode wordt afgestemd op het toernooi en waar mogelijk het gewenste
aantal wedstrijden waaraan in de kwalificatieperiode kan worden deelgenomen. Over het
algemeen is er om die reden een langere kwalificatieperiode voor de 10.000 m, meerkamp
en (halve)marathon

Marathon
Voor de marathon is naast de verlengde kwalificatie-periode ook sprake van een “tijd of
strijd” kwalificatie-eis. Dat wil zeggen dat kwalificatie behaald kan worden door sneller dan
de tijdslimiet te lopen of door in daartoe aangewezen wedstrijden in de top te finishen, b.v.
binnen de top 8.
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