Selectiecriteria Olympische Zomerspelen
RIO 2016
Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016, moeten individuele atleten, teams
en ploegen zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn vastgelegd
in het document Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016.
In eerste instantie dient de atleet te voldoen aan de “internationale criteria”, opgesteld door de UCI. Atleten, teams of ploegen die aan deze criteria voldoen, winnen een quotaplaats voor hun Nationaal Olympisch
Comité (NOC) voor deelname aan de Olympische Spelen.
Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen
zijn voor het al of niet erkennen van een prestatie:
- de geloofwaardigheid van een resultaat
- de omstandigheden waarin de prestaties behaald werden
- bij het behalen van een bepaalde plaats op een Europees kampioenschap, een Wereldkampioenschap
of een internationale wedstrijd zal tevens rekening gehouden worden met de grootte en de kwaliteit
van het deelnemersveld
Alle atleten moeten instemmen met de voorschriften van het Olympisch Charter op dat ogenblik van kracht
en alleen deze atleten die het Olympisch Charter hebben onderschreven, mogen deelnemen aan de Olympische Spelen.
Een selectie kan tot op het laatste ogenblik, zelfs op de plaats van de Spelen zelf, herzien worden. Dit kan
o.a. gebeuren indien een atleet weigert zich aan een bepaalde controle te onderwerpen of een inbreuk
pleegt op de overeenkomst BOIC-atleet die hij met het BOIC heeft onderschreven. Deze opsomming is echter niet limitatief.
De beslissing een atleet uit de selectie te weren mag slechts worden genomen nadat deze de mogelijkheid
heeft gehad te worden gehoord. De atleet kan zich op dat ogenblik laten bijstaan. Wanneer de atleet geen
gevolg geeft aan de uitnodiging mag de beslissing in zijn afwezigheid worden genomen. De lijsten worden
indien nodig aangepast.
Opmerkingen
- Alleen prestaties gelukt tijdens officiële competities van erkend niveau worden in aanmerking genomen.
- In geen geval kan een prestatie die geleverd wordt na het afsluiten van de officiële inschrijvingsdatum
aanleiding geven tot selectie.
- Selectienormen en -criteria liggen niet noodzakelijk vast in de tijd. In geval van duidelijke evolutie (zowel positief als negatief) in een bepaalde sportdiscipline, kunnen zij herzien worden.
- De KBWB behoudt zich het recht voor om in functie van de omstandigheden af te wijken van de selectiecriteria, mits gemotiveerde beslissing.
Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende factoren die doorslaggevend kunnen
zijn voor de definitieve selectie van de atleet:
- de fysieke, conditionele en medische toestand van de atleet
- de morele kwaliteiten en de fair-play van de atleet
- ploegen: het uitvallen van één of meerdere elementen kan tot gevolg hebben dat de selectie niet bekrachtigd wordt, indien geoordeeld wordt dat door de vervanging het niveau te veel verzwakt.
Selectieprocedure
De verantwoordelijke coach maakt volledig onafhankelijk en in eer en geweten, zijn selectie. Hij kan hierbij
geen rekening houden met de vleugel waar hij op de loonlijst staat of het eventuele statuut van de ene of
andere kandidaat.
De selectie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de vergadering van de STC. In geval van betwisting is alleen het dagelijks bestuur van de KBWB bevoegd. De selectie moet eveneens goedgekeurd worden door
het dagelijks bestuur van de KBWB.
Ten slotte wordt de definitieve selectie voor deelname aan de OS bepaald door het BOIC.
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WEG & TIJDRIJDEN
IOC CRITERIA
AANTAL DEELNEMERS WEGRIT
HEREN (UCI WT-ranking 31/12/2015)
DAMES (UCI-ranking 31/05/2016)
NOC’s ranked 1-5
5
NOC’s ranked 1-5
4
NOC’s ranked 6-15
4
NOC’s ranked 6-13
3
HEREN (UCI Europe Tour-ranking 31/12/2015)
NOC’s ranked 14-22
2
NOC’s ranked 1-6
3
NOC’s ranked 7-16
2
AANTAL DEELNEMERS TIJDRIT
Deze plaats kan enkel worden aangewend via het quotum van de wegrit
gezien er geen supplementaire quota zijn voor de Olympische tijdrit
HEREN (UCI WT-ranking 31/12/2015)
DAMES (UCI-ranking 31/05/2016)
NOC’s ranked 1-15
1
NOC’s ranked 1-15
1
WK tijdrijden 2015
WK tijdrijden 2015
Individual ranking 1-10
1
Individual ranking 1-10
1

QUALIFICATION TIMELINE
01/01/2016
15/01/2016
01/02/2016
01/06/2016
01/06/2016
15/06/2016
18/07/2016

Establishment of the Men’s UCI World Tour & Europe Tour ranking
Deadline by which the UCI must confirm to the NOCs the number of men’s quota places obtained
Deadline by which the NOCs must confirm the use of men’s quota places obtained to the UCI
Establishment of the women’s elite ranking
Deadline by which the UCI must confirm to the NOCs the number of women’s quota places obtained
Deadline by which the NOCs must confirm the use of the women’s quota places obtained to the UCI
Rio 2016 Sport Entries deadline

SELECTIE
De sterkste ploeg zal samengesteld worden in functie van één of meerdere kopmannen (vrouwen) op basis
van de behaalde resultaten tijdens de seizoenen 2015 en 2016 en van het profiel van de wegrit in Rio.
Eén of twee plaatsen in de ploeg kunnen worden toegewezen aan renners die een top-8 behaalden in de
tijdrit op de wereldkampioenschappen 2015 of het potentieel hebben om een top-8 in de tijdrit te realiseren.
De beslissing zal genomen worden in een optiek van het maximaliseren van de resultaten over het geheel
van de wegproeven.
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MOUNTAINBIKE
IOC CRITERIA
AANTAL DEELNEMERS
HEREN
NOC'S RANK 1 TOT 5
3
NOC'S RANK 6 TOT 13
2
NOC'S RANK 14 TOT 23
1
* Telling loopt van 25 mei 2014 tot 24 mei 2016
* Geen nominatieve invulling

DAMES
NOC'S RANK 1 TOT 8
NOC'S RANK 9 TOT 17

2
1

QUALIFICATION TIMELINE
25/05/2016
01/06/2016
15/06/2016
18/07/2016

UCI Olympic Qualification Ranking published
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
NOC’s to confirm use of allocated quota places to UCI
Rio 2016 Sport Entries deadline

SELECTIE
Minimaal moeten de criteria behaald worden voor deelname aan het WK.
De selectie zal vervolgens bepaald worden op basis van de behaalde resultaten op het WK, EK en de wereldbekerwedstrijden tijdens de seizoenen 2015 en 2016.
De coach kan een renner voordragen op basis van resultaten in andere internationale wedstrijden die aantonen dat een selectie gerechtvaardigd is.
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BMX
IOC CRITERIA
UCI Landen ranking
AANTAL DEELNEMERS
HEREN
DAMES
NOC'S RANK 1 TOT 4
3
NOC'S RANK 1 TOT 8
NOC'S RANK 5 TOT 7
2
NOC'S RANK 9 TOT 17
NOC'S RANK 8 TOT 13
1
* Telling loopt van 31 mei 2014 tot 30 mei 2016
* Telling omvat: WK, WC, 2x Continentaal Kamp, 10x C1 en 2x Nationaal Kamp.

2
1

of
UCI Individuele BMX ranking
AANTAL DEELNEMERS
HEREN

DAMES

4 beste NOC'S
1
3 beste NOC'S
* geldig voor NOC die niet via landenranking kunnen kwalificeren

1

of
2016 UCI WK BMX
AANTAL DEELNEMERS
HEREN

DAMES

3 beste NOC'S
1
2 beste NOC'S
* Piloten die aan twee bovenstaande niet voldaan hebben kunnen via het WK kwalificeren.
* Geen nominatieve invulling

3

QUALIFICATION TIMELINE
31/05/2016
07/06/2016
21/06/2016
18/07/2016

UCI Olympic Qualification Ranking and UCI Elite Individual BMX Ranking are published
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
NOC’s to confirm use of allocated quota places to UCI
Rio 2016 Sport Entries deadline

SELECTIE
Minimaal moeten de criteria behaald worden voor deelname aan het WK.
De selectie zal vervolgens bepaald worden op basis van de behaalde resultaten op het WK, EK (supercross
parkoers) en de SX wereldbekerwedstrijden tijdens de seizoenen 2015 en 2016.
De coach kan een atleet voordragen op basis van resultaten in andere internationale wedstrijden op een
supercross-parkoers die aantonen dat een selectie gerechtvaardigd is.
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BAANWIELRENNEN – TEAM PURSUIT
IOC CRITERIA
AANTAL DEELNEMERS
HEREN
BESTE NOC'S
9
MAX DLNRS EUROPA
6
* Olympic track ranking 2014-2016 (2xEK, 6xWB, 2x WK)
* Geen nominatieve invulling

DAMES
BESTE NOC'S
MAX DLNRS EUROPA

9
6

QUALIFICATION TIMELINE
29/02/2016
07/03/2016
21/03/2016
18/07/2016

Final UCI Olympic Track Ranking 2014-2016 published
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
NOC’s to confirm use of allocated quota places to UCI
Rio 2016 Sport Entries deadline

SELECTIE
De selectie van de renners voor het samenstellen dan het sterkste team zal gebaseerd zijn op
- het behalen van de limiettijden volgens de normentabel
- de gerealiseerde tijden
- de behaalde resultaten in WK, EK en WB-wedstrijden tijdens de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016
- het functioneren van de renner in het team.
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BAANWIELRENNEN – OMNIUM
IOC CRITERIA
AANTAL DEELNEMERS
HEREN

DAMES

BESTE NOC'S
18
BESTE NOC'S
MAX DLNRS EUROPA
8
MAX DLNRS EUROPA
* Olympic track ranking 2014-2016 (2xEK, 6xWB, 2x WK)
* Geen nominatieve invulling

18
8

QUALIFICATION TIMELINE
29/02/2016
07/03/2016
21/03/2016
18/07/2016

Final UCI Olympic Track Ranking 2014-2016 published
UCI to inform NOCs/NFs of their allocated quota places
NOC’s to confirm use of allocated quota places to UCI
Rio 2016 Sport Entries deadline

SELECTIE
De selectie zal gebaseerd zijn op
- het behalen van de limiettijden volgens de normentabel
- de gerealiseerde tijden
- de behaalde resultaten in WK, EK en WB-wedstrijden tijdens de seizoenen 2014/2015 en 2015/2016
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