CRITERIA VAN BELGIAN CYCLING (BAANWIELRENNEN)
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020

0. ALGEMEEN
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via
https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/Reglement-OS-2020NL.pdf) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten en/of Teams die het
statuut van Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als
Geselecteerde Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet en/of Team voldoen aan volgende
opeenvolgende fases:
1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z. voldoen aan:
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de
Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z.:
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, voldoen aan de Interne Criteria
opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de desbetreffende discipline
(en die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); of
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk
is aan het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze
Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; en
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z.
de validatie van de selectie voor de OS 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.
De atleten en/of Teams die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor
en zullen niet kunnen deelnemen aan de OS 2020.
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor het
baanwielrennen voor de OS 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken
integraal deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het
Reglement voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze
Selectiecriteria gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze
Selectiecriteria elders gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische
Nationale Federatie) zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast.
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1. SELECTEERBARE ATLETEN
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten en/of Teams voldoen aan volgende
criteria:
1.1. Internationale Criteria: de atleten en/of Teams moeten voldoen aan de Internationale Criteria
opgesteld door de Internationale UCI (beschikbaar via: www.uci.ch)
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) heeft beslist om:
o

De volgende Bijzondere Criteria op te stellen, die werden goedgekeurd door het BOIC:

•

Bijzondere Criteria
Voor de atleten geboren vóór 2000:
o Tijdens de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 deelnemen aan minimum vier (4)
Olympische kwalificatiecompetities (zijnde de competities in het kader van het
Europees Kampioenschap, het Wereldkampioenschap of de Wereldbeker),
waarvan minimum twee (2) per seizoen; en
o Op het ogenblik van de deelname aan elk van deze Olympische
kwalificatiecompetities minimum tweehonderd vijftig (250) UCI-punten hebben
(deze voorwaarde geldt niet voor ploegenachtervolging en Teamsprint).

•

Voor de atleten geboren in 2000 of later:
o Tijdens het seizoen 2019-2020 deelnemen aan minimum twee (2) Olympische
kwalificatiecompetities; en
o Op het ogenblik van de deelname aan elk van deze Olympische
kwalificatiecompetities minimum tweehonderd vijftig (250) UCI-punten
hebben (deze voorwaarde geldt niet voor ploegenachtervolging en Teamsprint).

•

Bovendien dienen atleten:
o voor deelname aan kwalificatiewedstrijden ook inzetbaar te zijn
in andere teamdisciplines van het kwalificatiesysteem; en
o ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, in het Olympisch jaar 2020
vormbehoud aan te tonen. Voor alle disciplines zullen daarom testgegevens in
2020 worden afgetoetst aan testgegevens uit 2019, waarbij de testtijden in 2020
niet meer dan drie procent (3%) hoger mogen liggen dan in 2019. Deze testtijden
omvatten (in respectievelijke volgorde, en met minstens 20’ recuperatie tussenin)
bij de mannen een individuele 250m vliegende start, een gebroken 2000m en een
3000m vliegende start en bij de vrouwen een individuele 250m vliegende start,
een gebroken 1500m en een 2000m vliegende start. Deze testtijden
worden uitgevoerd in het Wielercentrum Eddy Merckx, met dezelfde
gestandaardiseerde modaliteiten, en te realiseren tijdens de periode 1 - 28 juni
van 2019 respectievelijk 2020, op momenten die minstens 1 maand vooraf
worden aangekondigd door de KBWB.

Bijgevolg dienen atleten en/of Teams niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria
beoogd in artikel 1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen
worden beschouwd als Selecteerbare Atleten.
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2. GENOMINEERDE ATLETEN
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het baanwielrennen voor de OS 2020 is strikt
gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline lager is
dan het aantal atleten dat heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal
Selecteerbare Atleten). Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen
aan de Selecteerbare Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als
volgt:
2.1. Indien in het baanwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk is aan het aantal
plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze Selecteerbare Atleten worden
beschouwd als Genomineerde Atleet; of
2.2. Indien in het baanwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het aantal plaatsen
toegekend aan België voor deze discipline, zullen enkel de Selecteerbare Atleten die, behalve aan
de criteria beoogd in artikel 1, ook voldoen aan de volgende Interne Criteria worden beschouwd als
Genomineerde Atleten:
Interne Criteria
Gezien de complexe en voorwaardelijke internationale criteria voor het baanwielrennen
(ploegenachtervolging > madison > omnium en teamsprint > keirin – sprint) betekent het
nastreven van het hoogst mogelijke resultaat over het geheel van de wielerdisciplines dat
een reële kans op Olympische winst prioritair zal behandeld worden ten opzichte van een
reële kans op een medaille, respectievelijk op een top 8 plaats.
•

Team disciplines (ploegenachtervolging, madison, teamsprint):
o De renners die het team vormen dat het meest geschikt is om het hoogst
mogelijke resultaat over het geheel van de wielerdisciplines te behalen.

•

Individuele disciplines:
o Interne selectie tussen Selecteerbare Atleten gebeurt op basis van de ranking die
gemaakt wordt door de som van de 2 beste resultaten behaald in wedstrijden
van
het
Wereldkampioenschap, het
Europees
Kampioenschap of de
Wereldbeker tijdens de seizoenen 2018/2019 en 2019/2020, rekening houdende
met het deelnemersveld. Om rekening te houden met het deelnemersveld, zal de
som van de UCI-punten van de top-3 renners van de desbetreffende
wedstrijd worden gedeeld door het resultaat van de Belgische renner in kwestie.
Dit cijfer geeft de waarde van het resultaat weer en kan op die manier objectief
vergeleken worden met prestaties van andere renners.
o Bij gelijkheid: de Belgische renner die het beste resultaat behaalt in een
wedstrijd van het Wereldkampioenschap, het Europees Kampioenschap of de
Wereldbeker tijdens het seizoen 2018/2019 of 2019/2020, rekening houdende
met het deelnemersveld (berekening per analogie).

De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd
in artikel 1.
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3. INTERNE COMMISSIE VAN DE KBWB
De aanduiding van Genomineerde Atleten overeenkomstig de Bijzondere en Interne criteria zoals
hierboven beschreven, zal worden gedaan door de sporttechnische commissie van de KBWB, die wordt
samengesteld door het dagelijks bestuur zoals bepaald in de statuten van de KBWB.
Nadat deze aanduiding van de Genomineerde Atleten werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de
KBWB, zal hun selectievoorstel op 29 juni 2020 worden overgemaakt aan de Selectiecommissie van het
BOIC overeenkomstig punt 4 hieronder.

4. GESELECTEERDE ATLETEN
De KBWB maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten en/of Teams die het
statuut van Genomineerde Atleet in de desbetreffende sportdiscipline hebben verkregen, uiterlijk de dag
volgend op de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.2 van het Reglement per e-mail (op
de adressen info@olympic.be, p.preat@olympic.be en t.coeckelberghs@olympic.be) over aan de
Selectiecommissie van het BOIC.
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend
comité van de OS 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement.
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CRITERIA VAN BELGIAN CYCLING (MOUNTAINBIKE – Cross Country)
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020
0. ALGEMEEN
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via
https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/Reglement-OS-2020NL.pdf) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten die het statuut van
Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als Geselecteerde
Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet voldoen aan volgende opeenvolgende fases:
1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z. voldoen aan:
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de
Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z.:
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, voldoen aan de Interne Criteria
opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de desbetreffende discipline
(en die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); of
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk
is aan het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze
Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; en
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z.
de validatie van de selectie voor de OS 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.
De atleten die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor en zullen niet
kunnen deelnemen aan de OS 2020.
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor het
Mountainbike voor de OS 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken
integraal deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het
Reglement voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze
Selectiecriteria gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze
Selectiecriteria elders gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische
Nationale Federatie) zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast.
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1. SELECTEERBARE ATLETEN
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten voldoen aan volgende criteria:
1.1. Internationale Criteria: de atleten moeten voldoen aan de Internationale Criteria opgesteld door de
UCI beschikbaar via: www.uci.ch).
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) heeft beslist om:
o

De volgende Bijzondere Criteria op te stellen, die werden goedgekeurd door het BOIC:
Bijzondere Criteria
Ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, kunnen renners pas selecteerbaar zijn
als ze in het Olympisch jaar 2020 vormbehoud aantonen. Vormbehoud kan enkel worden
aangetoond door het behalen van minstens 1 van volgende resultaten tijdens de periode 1
maart 2020 - 27 mei 2020:
- top-30 van het Europees Kampioenschap 2020; of
- top-30 van de Wereldbekers in Europa 2020; of
- top-10 van een HC-wedstrijd; of
- top-3 van een wedstrijd Categorie 1.
Bijgevolg dienen atleten niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel
1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen worden beschouwd
als Selecteerbare Atleten.

2. GENOMINEERDE ATLETEN
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het Mountainbike voor de OS 2020 is strikt
gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline lager is
dan het aantal atleten dat heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal
Selecteerbare Atleten). Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen
aan de Selecteerbare Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als
volgt:
2.1. Indien in het baanwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk is aan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze Selecteerbare
Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; of
2.2. Indien in het baanwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het aantal plaatsen
toegekend aan België voor deze discipline, zullen enkel de Selecteerbare Atleten die, behalve aan
de criteria beoogd in artikel 1, ook voldoen aan de volgende Interne Criteria worden beschouwd als
Genomineerde Atleten:
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Interne Criteria
Interne selectie tussen Selecteerbare Atleten gebeurt op basis van de ranking die gemaakt
wordt door het samentellen van de behaalde UCI punten tijdens de 5 beste Cross-Country
wedstrijden (hoogste puntenscores) per renner in volgende wedstrijden:
- Wereldkampioenschap 2019; en/of
- Europees Kampioenschap 2019; en/of
- Europees Kampioenschap 2020; en/of
- De 4 beste resultaten in WB-wedstrijden in Europa in 2019 en 2020 (tot 27 mei 2020).
Bij gelijkheid van punten zal bij de beoordeling het resultaat tijdens het Europees
Kampioenschap 2020 prioritair zijn.
De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd
in artikel 1.
3. INTERNE COMMISSIE VAN DE KBWB
De aanduiding van Genomineerde Atleten overeenkomstig de Bijzondere en Interne criteria zoals
hierboven beschreven, zal worden gedaan door de sporttechnische commissie van de KBWB, die wordt
samengesteld door het dagelijks bestuur zoals bepaald in de statuten van de KBWB.

Nadat deze aanduiding van de Genomineerde Atleten werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de
KBWB, zal hun selectievoorstel op 8 juni 2020 worden doorgestuurd aan de Selectiecommissie van het
BOIC overeenkomstig punt 4 hieronder.
4. GESELECTEERDE ATLETEN
De KBWB maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten die het statuut van
Genomineerde Atleet in de desbetreffende sportdiscipline hebben verkregen, uiterlijk de dag volgend op
de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.2 van het Reglement per e-mail (op de adressen
info@olympic.be, p.preat@olympic.be en t.coeckelberghs@olympic.be) over aan de Selectiecommissie
van het BOIC.
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend
comité van de OS 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement.
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CRITERIA VAN BELGIAN CYCLING (BMX Racing)
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020
0. ALGEMEEN
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via
https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/Reglement-OS-2020NL.pdf) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten die het statuut van
Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als Geselecteerde
Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet voldoen aan volgende opeenvolgende fases:
1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z. voldoen aan:
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de
Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z.:
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, voldoen aan de Interne Criteria
opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de desbetreffende discipline
(en die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); of
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk
is aan het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze
Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; en
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z.
de validatie van de selectie voor de OS 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.
De atleten die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor en zullen niet
kunnen deelnemen aan de OS 2020.
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor BMX Racing
voor de OS 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken integraal deel uit
van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het Reglement voorrang
hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze Selectiecriteria gepubliceerd
op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze Selectiecriteria elders gepubliceerd dan
op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische Nationale Federatie) zal worden
beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast.
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1. SELECTEERBARE ATLETEN
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten voldoen aan volgende criteria:
1.1. Internationale Criteria: de atleten moeten voldoen aan de Internationale Criteria opgesteld door de
UCI beschikbaar via: www.uci.ch).
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) heeft beslist om:
o

De volgende Bijzondere Criteria op te stellen, die werden goedgekeurd door het BOIC:
Bijzondere Criteria
Ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, kunnen renners pas selecteerbaar zijn
als ze in het Olympisch jaar 2020 vormbehoud aantonen. Vormbehoud kan enkel worden
aangetoond door het behalen van minstens 1 van volgende resultaten tijdens de periode 1
januari 2020 - 1 juni 2020:
- kwartfinale van een SX-wedstrijd; of
- kwartfinale van het Wereldkampioenschap.
Bijgevolg dienen atleten niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel
1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen worden beschouwd
als Selecteerbare Atleten.

2. GENOMINEERDE ATLETEN
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het BMX Racing voor de OS 2020 is strikt
gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline lager is
dan het aantal atleten dat heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal
Selecteerbare Atleten). Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen
aan de Selecteerbare Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als
volgt:
2.1. Indien in het BMX Racing het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk is aan het aantal
plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze Selecteerbare Atleten worden
beschouwd als Genomineerde Atleet; of
2.2. Indien in het BMX Racing het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het aantal plaatsen
toegekend aan België voor deze discipline, zullen enkel de Selecteerbare Atleten die, behalve aan
de criteria beoogd in artikel 1, ook voldoen aan de volgende Interne Criteria worden beschouwd als
Genomineerde Atleten:
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Interne Criteria
Interne selectie tussen Selecteerbare Atleten gebeurt op basis van de ranking die gemaakt
wordt door het samentellen van de behaalde UCI-punten tijdens de vijf (5) beste wedstrijden
(hoogste puntenscores) per renner in volgende wedstrijden:
- Wereldkampioenschap 2019; en/of
- Europees Kampioenschap 2019; en/of
- Wereldkampioenschap 2020; en/of
- De 4 beste resultaten in SX-wedstrijden in 2019 en 2020 (tot 1 juni 2020).
Bij gelijkheid van punten zal bij de beoordeling het resultaat tijdens het
Wereldkampioenschap 2020 prioritair zijn.
De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd
in artikel 1.
3. INTERNE COMMISSIE VAN DE KBWB
De aanduiding van Genomineerde Atleten overeenkomstig de Bijzondere en Interne criteria zoals
hierboven beschreven, zal worden gedaan door de sporttechnische commissie van de KBWB, die wordt
samengesteld door het dagelijks bestuur zoals bepaald in de statuten van de KBWB.

Nadat deze aanduiding van de Genomineerde Atleten werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de
KBWB, zal hun selectievoorstel op 8 juni 2020 worden doorgestuurd aan de Selectiecommissie van het
BOIC overeenkomstig punt 4 hieronder.
4. GESELECTEERDE ATLETEN
De KBWB maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten die het statuut van
Genomineerde Atleet in de desbetreffende sportdiscipline hebben verkregen, uiterlijk de dag volgend op
de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.2 van het Reglement per e-mail (op de adressen
info@olympic.be, p.preat@olympic.be en t.coeckelberghs@olympic.be) over aan de Selectiecommissie
van het BOIC.
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend
comité van de OS 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement.
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CRITERIA VAN BELGIAN CYCLING (BMX Freestyle)
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020
0. ALGEMEEN
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via
https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/Reglement-OS-2020NL.pdf) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten die het statuut van
Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als Geselecteerde
Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet voldoen aan volgende opeenvolgende fases:
1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z. voldoen aan:
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de
Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z.:
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, voldoen aan de Interne Criteria
opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de desbetreffende discipline
(en die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); of
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk
is aan het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze
Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; en
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z.
de validatie van de selectie voor de OS 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.
De atleten die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor en zullen niet
kunnen deelnemen aan de OS 2020.
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor BMX
Freestyle voor de OS 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken integraal
deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het Reglement
voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze Selectiecriteria
gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze Selectiecriteria elders
gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische Nationale Federatie)
zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast.
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1. SELECTEERBARE ATLETEN
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten voldoen aan volgende criteria:
1.1. Internationale Criteria: de atleten moeten voldoen aan de Internationale Criteria opgesteld door de
UCI beschikbaar via: www.uci.ch).
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) heeft beslist om:
o

De volgende Bijzondere Criteria op te stellen, die werden goedgekeurd door het BOIC:
Bijzondere Criteria
Ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, kunnen renners pas selecteerbaar zijn
als ze in het Olympisch jaar 2020 vormbehoud aantonen. Vormbehoud kan enkel worden
aangetoond door het behalen van minstens 1 van volgende resultaten tijdens de periode 1
januari 2020 - 11 mei 2020:
- halve finale van de Wereldbeker; of
- halve finale van het Wereldkampioenschap; of
- top-10 van een wedstrijd Categorie 1.
Bijgevolg dienen atleten niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel
1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen worden beschouwd
als Selecteerbare Atleten.

2. GENOMINEERDE ATLETEN
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het BMX Freestyle voor de OS 2020 is strikt
gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline lager is
dan het aantal atleten dat heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal
Selecteerbare Atleten). Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen
aan de Selecteerbare Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als
volgt:
2.1. Indien in het BMX Freestyle het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk is aan het aantal
plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze Selecteerbare Atleten worden
beschouwd als Genomineerde Atleet; of
2.2. Indien in het BMX Freestyle het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het aantal plaatsen
toegekend aan België voor deze discipline, zullen enkel de Selecteerbare Atleten die, behalve aan
de criteria beoogd in artikel 1, ook voldoen aan de volgende Interne Criteria worden beschouwd als
Genomineerde Atleten:
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Interne Criteria
Interne selectie tussen Selecteerbare Atleten gebeurt op basis van de ranking die gemaakt
wordt door het samentellen van de behaalde UCI-punten tijdens de 5 beste wedstrijden
(hoogste puntenscores) per renner in volgende wedstrijden:
- Wereldkampioenschap 2019; en/of
- Europees Kampioenschap 2019; en/of
- De 4 beste resultaten in de Wereldbeker in 2019 en 2020 (tot 11 mei 2020).
Bij gelijkheid van punten zal bij de beoordeling het resultaat tijdens het
Wereldkampioenschap 2019 prioritair zijn.
De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd
in artikel 1.
3. INTERNE COMMISSIE VAN DE KBWB
De aanduiding van Genomineerde Atleten overeenkomstig de Bijzondere en Interne criteria zoals
hierboven beschreven, zal worden gedaan door de sporttechnische commissie van de KBWB, die wordt
samengesteld door het dagelijks bestuur zoals bepaald in de statuten van de KBWB.
Nadat deze aanduiding van de Genomineerde Atleten werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de
KBWB, zal hun selectievoorstel op 8 juni 2020 worden doorgestuurd aan de Selectiecommissie van het
BOIC overeenkomstig punt 4 hieronder.
4. GESELECTEERDE ATLETEN
De KBWB maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten die het statuut van
Genomineerde Atleet in de desbetreffende sportdiscipline hebben verkregen, uiterlijk de dag volgend op
de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.2 van het Reglement per e-mail (op de adressen
info@olympic.be, p.preat@olympic.be en t.coeckelberghs@olympic.be) over aan de Selectiecommissie
van het BOIC.
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend
comité van de OS 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement.
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CRITERIA VAN BELGIAN CYCLING (WEGWIELRENNEN)
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020
0. ALGEMEEN
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via
https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2020-OG-Tokyo/Crit_IF/Reglement-OS-2020NL.pdf) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten en/of Ploegen die het
statuut van Geselecteerde Atleet hebben verkregen, geselecteerd worden voor de OS 2020. Om als
Geselecteerde Atleet te worden beschouwd, moet elke atleet en/of Ploeg voldoen aan volgende
opeenvolgende fases:
1) Vooreerst, het statuut van Selecteerbare Atleet (artikel 2.1.1 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z. voldoen aan:
▪ De Internationale Criteria opgesteld door de IF; en
▪ Indien toepasselijk, de Bijzondere Criteria, d.w.z. de meer strikte selectiecriteria dan de
Internationale Criteria opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen (en
die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); en
2) Vervolgens, het statuut van Genomineerde Atleet (artikel 2.1.2 van het Reglement) verkrijgen,
d.w.z.:
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, voldoen aan de Interne Criteria
opgesteld door de Belgische Nationale Federatie bevoegd voor de desbetreffende discipline
(en die voorafgaandelijk moeten worden goedgekeurd door het BOIC); of
▪ Indien, in een bepaalde sportdiscipline, het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk
is aan het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze
Selecteerbare Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; en
3) Ten slotte, het statuut van Geselecteerde Atleet (artikel 3.3 van het Reglement) verkrijgen, d.w.z.
de validatie van de selectie voor de OS 2020 door de Raad van Bestuur van het BOIC.
De atleten en/of Ploegen die niet elk van deze fases hebben vervuld, zullen niet worden geselecteerd voor
en zullen niet kunnen deelnemen aan de OS 2020.
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor het
wegwielrennen voor de OS 2020. Alle bepalingen, modaliteiten en definities van het Reglement maken
integraal deel uit van deze Selectiecriteria. In geval van tegenstrijdigheid, zullen de bepalingen van het
Reglement voorrang hebben op de bepalingen van deze Selectiecriteria. Enkel de versie van deze
Selectiecriteria gepubliceerd op de website van het BOIC is geldig. Elke andere versie van deze
Selectiecriteria elders gepubliceerd dan op de website van het BOIC (bvb. op de website van een Belgische
Nationale Federatie) zal worden beschouwd als nietig en kan niet worden toegepast.
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1. SELECTEERBARE ATLETEN
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten en/of Ploegen voldoen aan
volgende criteria:
1.1. Internationale Criteria: de atleten en/of Ploegen moeten voldoen aan de Internationale Criteria
opgesteld door de UCI beschikbaar via: www.uci.ch)
1.2. Bijzondere Criteria: de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB) heeft beslist om:
o

De volgende Bijzondere Criteria op te stellen, die werden goedgekeurd door het BOIC:
Bijzondere Criteria
Tijdrijders dienen, ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, in
het Olympisch jaar 2020 vormbehoud aan te tonen. Voor het tijdrijden zullen
daarom testgegevens in 2020 worden afgetoetst aan testgegevens uit 2019, waarbij het
vermogen aan anaerobe drempel in 2020 niet meer dan 5% lager mag liggen dan in 2019.
Deze testgegevens komen uit inspanningsproeven uitgevoerd in een erkend centrum van
de KBWB, met dezelfde gestandaardiseerde modaliteiten, en op het moment uitgekozen in
overleg tussen renner en federatie, zich situerend tijdens de periode 15 april - 15 mei van
2019 respectievelijk 2020, afgestemd op de beschikbaarheid en het wedstrijdprogramma van
de renner in kwestie.
Bijgevolg dienen atleten en/of Ploegen niet enkel te voldoen aan de Internationale Criteria
beoogd in artikel 1.1 maar ook aan de Bijzondere Criteria beoogd in artikel 1.2 om te kunnen
worden beschouwd als Selecteerbare Atleten.

2. GENOMINEERDE ATLETEN
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het wegwielrennen voor de OS 2020 is strikt
gelimiteerd. Het is dus mogelijk dat het aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline lager is
dan het aantal atleten dat heeft voldaan aan de selectiecriteria beoogd in artikel 1 (zijnde het aantal
Selecteerbare Atleten). Bijgevolg zullen deze plaatsen toegekend aan België enkel worden toegewezen
aan de Selecteerbare Atleten die eveneens het statuut van Genomineerde Atleet hebben verkregen als
volgt:
2.1. Indien in het wegwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten lager is dan of gelijk is aan het
aantal plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, zal elk van deze Selecteerbare
Atleten worden beschouwd als Genomineerde Atleet; of
2.2. Indien in het wegwielrennen het aantal Selecteerbare Atleten hoger is dan het aantal plaatsen
toegekend aan België voor deze discipline, zullen enkel de Selecteerbare Atleten die, behalve aan
de criteria beoogd in artikel 1, ook voldoen aan de volgende Interne Criteria worden beschouwd als
Genomineerde Atleten:
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•

•

Interne Criteria
De sterkste ploeg zal samengesteld worden in functie van één of meerdere
kopmannen/vrouwen en van het profiel van de wegrit aan de OS 2020. De
kopmannen/vrouwen zullen worden bepaald op basis van de behaalde resultaten tijdens
de seizoenen 2019 en 2020 en van het profiel van de wegrit aan de OS 2020.
Wat de tijdrijders betreft:
o Maximum 2 plaatsen in de ploeg worden toegewezen aan tijdrijders.
o Elke
tijdrijder moet minstens éénmaal een top-8 plaats op
het Wereldkampioenschap tijdrijden 2019 of een top-5 plaats op Europees
Kampioenschap tijdrijden 2019 hebben behaald.
o Interne selectie tussen Selecteerbare Atleten gebeurt op basis van de ranking die
gemaakt wordt door de som van de punten verworven op basis van de volgende
drie (3) confrontaties:
Belgisch Kampioenschap TT 2019: top 3 = 1 punt;
- Europees Kampioenschap TT 2019: top 3 = 3 punten; top 8 = 1 punt (niet
cumulatief);
- Wereldkampioenschap TT 2019: top 3 = 9 punten; top 8 = 3 punten (niet
cumulatief)
Bij gelijkheid van punten zal het resultaat tijdens het Wereldkampioenschap TT
2019 prioritair zijn.

De Selecteerbare Atleten die niet voldoen aan de Interne Criteria zullen niet worden genomineerd
en, a fortiori, niet worden geselecteerd, zelfs indien zij hebben voldaan aan de selectiecriteria beoogd
in artikel 1.
3. INTERNE COMMISSIE VAN DE KBWB
De aanduiding van Genomineerde Atleten overeenkomstig de Bijzondere en Interne criteria zoals
hierboven beschreven, zal worden gedaan door de sporttechnische commissie van de KBWB, die wordt
samengesteld door het dagelijks bestuur zoals bepaald in de statuten van de KBWB.
Nadat deze aanduiding van de Genomineerde Atleten werd bekrachtigd door het dagelijks bestuur van de
KBWB, zal hun selectievoorstel op 8 juni 2020 (Dames) en op 29 juni 2020 (Heren) worden overgemaakt
aan de Selectiecommissie van het BOIC overeenkomstig punt 4 hieronder.
4. GESELECTEERDE ATLETEN
De KBWB maakt haar gemotiveerd selectievoorstel, zijnde de lijst van de atleten, Teams en/of Ploegen
die het statuut van Genomineerde Atleet in de desbetreffende sportdiscipline hebben verkregen, uiterlijk
de dag volgend op de laatste dag van de selectieperiode beoogd in artikel 2.2.2 van het Reglement per email (op de adressen info@olympic.be, p.preat@olympic.be en t.coeckelberghs@olympic.be) over aan de
Selectiecommissie van het BOIC.
De procedure volgens dewelke het BOIC de Geselecteerde Atleten selecteert waarvan de inschrijving als
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het organiserend
comité van de OS 2020, verloopt overeenkomstig artikel 3 van het Reglement.
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