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CRITERIA VAN DE BELGIAN CYCLING (KBWB) 
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN PARIJS 2024 

Discipline: BAANWIELRENNEN 

 
 

0. Inleidende opmerking 
 

1) Elke Nationaal Olympisch Comité (NOC) krijgt een beperkt aantal Kwalificatieplaats(en) 
toegewezen, waarbij de toewijzingsmethode, het totale aantal en het maximumaantal per 
NOC worden bepaald door de Internationale Kwalificatiereglementen uitgevaardigd door de 
Internationale Federaties (IF). 

 
2) Het BOIC heeft in zijn algemeen selectiereglement voor de OS Parijs 2024 (hierna: “het 

Reglement” – beschikbaar via www.teambelgium.be ) de selectiecriteria (punt 3) en de 
selectieprocedure (punt 4) gedefinieerd die zullen bepalen aan welke Belgische atleten deze 
Kwalificatieplaats(en) zullen worden toegekend. Deze selectie gebeurt door het BOIC op 
voordracht van de Belgische Nationale Federaties. 

 
3) Overeenkomstig het Reglement zullen enkel de atleten die aan alle selectiecriteria voldoen en 

waarvan de selectie door de Raad van bestuur van het BOIC goedgekeurd is (volgens de in 
punt 4 van dit Reglement beschreven procedure),   geselecteerd worden. 

 

De selectiecriteria zijn als volgt: 

 

1. De Algemene Criteria 

Toewijzing aan België van een of meer Kwalificatieplaats(en) in de betreffende discipline 

en bevestiging van het effectieve gebruik van deze plaats door het BOIC. 

 

2. De Internationale Criteria 

A. Voldoen aan de mogelijke Toelatingscriteria waaraan alle atleten minstens moeten 

voldoen om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te kunnen behalen, 

bepaald door de Internationale Federatie van de discipline in zijn Internationale 

Kwalificatiereglement; 

 

B. Voldoen aan de mogelijke Minimumprestatiecriteria waaraan alle atleten minstens 

moeten voldoen om één van de aan hun NOC toegewezen Kwalificatieplaatsen te kunnen 

behalen, bepaald door de Internationale Federatie van de discipline in zijn Internationale 

Kwalificatiereglement; 

 

3. De Bijzondere Criteria 

Voldoen aan de mogelijke Bijzondere Criteria bepaald door de Belgische Nationale 

Federatie van de discipline, d.w.z., de selectiecriteria voor een evenement van de OS 

Parijs 2024, die meer strikt zijn dan de Internationale Criteria en die ten uitzonderlijke 

titel kunnen worden opgesteld door de Belgische Nationale Federaties die dit wensen, 

voor zover deze zijn goedgekeurd door het BOIC. 

  

https://teambelgium.be/media/files/uploads/Topsport/2022-Beijing/Crit-Intern/Reglement-OS-2022-NL%20atleten.pdf
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4. De Interne Criteria 

Voldoen aan de mogelijke Interne Criteria bepaald door de Belgische Nationale Federatie 

van de discipline, d.w.z., de interne selectiecriteria voor een evenement van de OS Parijs 

2024 die door elk Nationale Federatie kunnen worden vastgesteld onder voorbehoud van 

goedkeuring door het BOIC  die zullen bepalen welke van de atleten geselecteerd worden 

uit de atleten die aan alle Algemene Criteria, Internationale Criteria, en indien toepasselijk, 

Bijzondere Criteria hebben voldaan. 

4) De huidige criteria definiëren de Bijzondere Criteria en/of de Interne Criteria die van 
toepassing zijn voor de discipline Baanwielrennen voor de OS Parijs 2024. 

 
Deze Selectiecriteria zijn complementair aan het Reglement en vormen haar uitwerking voor 
het Baanwielrennen voor de OS Parijs 2024. 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. 

 
 

1. BIJZONDERE CRITERIA 
 

Bijzondere Criteria 

• Voor de atleten geboren: 
o  Vóór 2005: 

▪ Tijdens de seizoenen 2023 en 2024 selecteerbaar en beschikbaar 
zijn voor minimum vier (4) Olympische kwalificatiecompetities 
(zijnde de competities in het kader van het Europees 
Kampioenschap, het Wereldkampioenschap of de Nations Cup), 
waarvan minimum twee (2) per seizoen; en 

▪ Op het ogenblik van de Olympische kwalificatiecompetities 
waarvoor men selecteerbaar en beschikbaar wil zijn, moet men 
minimum tweehonderd vijftig (250) UCI-punten hebben (deze 
voorwaarde geldt niet voor ploegenachtervolging en Teamsprint, 
alsook niet voor het Europees Kampioenschap). 

o In 2005: 
▪ Tijdens het seizoen 2024 selecteerbaar en beschikbaar zijn  voor 

minimum twee (2) Olympische kwalificatiecompetities (Nations Cup 
of Europees Kampioenschap); en 

▪ Op het ogenblik van de Olympische kwalificatiecompetities 
waarvoor men selecteerbaar en beschikbaar wil zijn, moet men 
minimum tweehonderd vijftig (250) UCI-punten hebben (deze 
voorwaarde geldt niet voor ploegenachtervolging en Teamsprint, 
alsook niet voor het Europees Kampioenschap). 

o In 2006: 
▪ Deze atleten zijn niet onderhevig aan het verplicht selecteerbaar en 

beschikbaar zijn voor een vooraf bepaald aantal 
kwalificatiewedstrijden aangezien ze quasi onmogelijk de 250 
punten (die nodig zijn voor startrecht) kunnen behalen in deze korte 
tijdspanne.  

• Bovendien dienen atleten: 
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o voor deelname aan kwalificatiewedstrijden en tijdens de Olympische Spelen 
zelf ook inzetbaar te zijn in de andere disciplines; en 

o ongeacht eerdere resultaten in de kwalificatieperiode, in het Olympisch jaar 
2024 vormbehoud aan te tonen. Voor alle disciplines zullen daarom 
testgegevens in 2024 worden afgetoetst aan testgegevens uit de 
kwalificatieperiode (1 januari 2023 –30 april 2024), waarbij de testtijden in 
2024 niet meer dan drie procent (3%) hoger mogen liggen dan de besttijden 
uit de kwalificatieperiode. Deze testtijden omvatten (in respectievelijke 
volgorde, en met minstens 20’ recuperatie tussenin)  

▪ Ploegenachtervolging – madison – omnium: 

• 500m staande start 

• 1000m vliegende start 

• Gebroken 2000m 

▪ Keirin – Sprint – Teamsprint: 

• 250m staande start 

• 200m vliegende start (voor starter TS en/of sprint) 
OF 

• 500m vliegende start (voor renner 2/3 TS en/of keirin) 
 
Deze testen worden uitgevoerd in het Wielercentrum Eddy Merckx, met 
dezelfde gestandaardiseerde modaliteiten, en te realiseren vanaf 1 mei 
2024 op momenten 2024 dat minstens 1 maand vooraf worden 
aangekondigd door Belgian Cycling. 
 

 
 

2. INTERNE CRITERIA 
 

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.  

 

• Teamdisciplines (ploegenachtervolging, madison, teamsprint): 
o De renners die het team vormen dat het meest geschikt is om het hoogst 

mogelijke resultaat zoals hierboven vermeldt over het geheel van de 
wielerdisciplines te behalen zullen door de Selectie Commissie Belgian Cycling 
(KBWB) worden aangeduid als Genomineerde Atleten. 

 

• Individuele disciplines (omnium, sprint, keirin) 
o Interne nominatie 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 Nations Cup tijdens de seizoenen 2023 en 2024 (t.e.m. 14 april 2024) 
rekening houdend met het deelnemersveld. Om rekening te houden met het 
deelnemersveld, zal de som van de UCI punten van de desbetreffende 
discipline (ranking bij aanvang wedstrijd) van de top-3 renners van in de 
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. 
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o Bij gelijkheid: de Belgische renner die het beste resultaat behaalt in een 
wedstrijd van het Wereldkampioenschap, het Europees Kampioenschap of de 
Nations Cup tijdens het seizoen 2023 en 2024 (t.e.m. 14 april 2024) rekening 
houdende met het deelnemersveld (berekening per analogie) wordt 
genomineerd. 

 

 

3. RE-ALLOCATIEPLAATSEN 
 

In het geval van de toewijzing aan het BOIC van een Re-allocatiekwalificatieplaats zal deze 
plaats worden gebruikt met inachtneming de eerder vermelde criteria: zowel de Bijzondere 
criteria zoals in punt 1, alsook de Interne criteria zoals vermeld in punt 2 blijven van 
toepassing. 

 
 

4. PROCEDURE 
 

De procedure volgens dewelke het BOIC de atleten selecteert waarvan de inschrijving als 
vertegenwoordiger van België aan de Olympische Spelen zal worden overgemaakt aan het 
organiserend comité van de OS Parijs 2024, verloopt overeenkomstig punt 4 van het 
Reglement. 

 
 

 


