Athletics

Prestatie-eisen voor
kwalificatie

Atletiek

Algemeen
Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg
met de Internationale Federatie (IAAF).
en
Voldoen aan de door NOC*NSF uitgewerkte Algemene Uitgangspunten,
voorwaarden en Reglement voor uitzending naar en deelname aan de Olympische
Spelen, zie site www.nocnsf.nl/rio2016.
en
Voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld
na overleg met de Atletiekunie.

Specifiek
IF internationaal kwalificatiesysteem:
Laag 1:
behalen van IAAF limiet
Laag 2:
IAAF invitatieplaatsen* (zie opmerkingen)
Prestatie-eis NL:
Laag 1:
Laag 2:

overnemen IF eis of
aanscherpen IF eis, limieten zoals vermeld in de tabel hieronder
overnemen IF eis, met aanvullende eis

Aanvullende eis

top 16 IAAF World Ranking List geschoond op 12 juli 2016

IF internationaal kwalificatiesysteem marathon**:
Laag 1:
behalen van IAAF limiet of
top 20 IAAF World Championships Beijing 2015 of
top 10 IAAF Gold Label Marathons in 2015 en 2016
Prestatie-eis NL marathon:
Laag 1:
aanscherpen IF eis, limiet zoals vermeld in de tabel hieronder of
aanscherpen IF eis, top 12 IAAF World Championships
Beijing 2015 of
aanscherpen IF eis, top 8 geschoond tijdens één van de
hieronder genoemde IAAF Gold Label Marathons in 2015 en
2016
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IF internationaal kwalificatiesysteem estafette:
Laag 1:
top 8 World Relays 2015
Laag 2:
top 8 IAAF World Ranking 2 januari 2015 – 15 juli 2016
(o.b.v. 2 beste tijden)
Prestatie-eis NL estafette:
Laag 1:
overnemen IF eis
Laag 2:
overnemen IF eis
Limieten NL
Onderdeel
100m
200m
400m
800m
1.500m
5.000m
10.000m
110m/100 horden
400m horden
3.000m steeplechase
4x100m estafette
4x400m estafette
Hoogspringen
Polsstokhoogspringen
Verspringen
Hinkstapspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Kogelslingeren
Speerwerpen
Meerkamp
Marathon**
20km snelwandelen**
50km snelwandelen**

Evenementen en
momenten voor
kwalificatie

Dames

Heren

11,19
22,90
51,50
2.00,00
4.04,90
15.08,30
32.00,00
12,90
55,20
9.32,00
IAAF top 16
IAAF top 16
1.93
4.50
6.70
14.15
18.15
61.00
71.00
62.00
6220

10,14
20,50
45,25
1.45,20
3.35,00
13.19,10
27.45,00
13,42
48,94
8.19,00
IAAF top 16
IAAF top 16
2.29
5.70
8.15
16.85
20.50
65.00
77.00
83.00
8145

2.28,00
1.31,00
-

2.11,00
1.22,00
3.49,00

Alle wedstrijden die aan de IAAF/IOC eisen voor kwalificatie evenementen voldoen.
Marathon, evenementen voor Prestatie-eis NL zijn:
IAAF World Championships 22 - 30 augustus 2015 Beijing, China
IAAF Gold Label Marathon 26 april 2015 Londen, Groot Brittannië
IAAF Gold Label Marathon 1 november 2015 New York, Verenigde Staten
IAAF Gold Label Marathon 24 april 2016 Londen, Groot Brittannië

Pagina 2 van 4 NOC*NSF sjabloon normen en limieten atletiek Olympische Spelen Rio 2016 - versie 3, januari 2016

Opmerkingen

ALGEMEEN:
Betrokkenheid topsporters en bondscoaches:
- De betrokkenheid van topsporters en bondscoaches bij het integrale proces van
het opstellen van de prestatie-eisen en intern selectiebeleid is door de
Atletiekunie aangetoond met een verslag, dat in bezit is van NOC*NSF.
Representativiteit evenementen:
- In dit sjabloon worden evenementen aangewezen waarop aan de prestatie-eisen
kan worden voldaan. Aan deze evenementen wordt steeds de eis gesteld dat zij
representatief zijn. Dat wil zeggen dat het deelnemersveld en de geleverde
competitie zodanig dienen te zijn, dat de geleverde prestaties van de
Nederlandse kandidaat werkelijk een bewijs vormen voor een redelijke kans op
top 8, zie blz. 8 en 9 Algemene Uitgangspunten.
Geschoonde eindrangschikking: IF kwalificatiesysteem:
- Indien van toepassing, wordt - om het objectieve niveau van de prestaties te
bepalen - gebruik gemaakt van een ‘geschoonde eindrangschikking’, die wordt
gerelateerd aan het aantal deelnemers per land per sport of discipline tijdens de
Olympische Spelen, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.
- Ook kan gebruik gemaakt worden van een ‘geschoonde eindrangschikking’ die
gerelateerd is aan het aantal reeds gekwalificeerden voor de Olympische Spelen.
In het IF kwalificatiesysteem is terug te vinden of deze wijze van schonen wordt
toegepast, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.
Interne selectieprocedure:
- Indien meer topsporters aan de prestatie-eisen hebben voldaan en voor
uitzending in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische
Spelen, is de interne selectieprocedure van de Atletiekunie van toepassing op
basis waarvan de Atletiekunie tot een voordracht voor uitzending komt. Deze
interne selectieprocedure wordt, indien van toepassing, door de Atletiekunie
schriftelijk vastgelegd.
SPORTSPECIFIEK:
IF kwalificatiesysteem:
- Aan de in het Nederlands vertaalde tekst van het IF kwalificatiesysteem, die is
opgenomen in dit sjabloon, kunnen geen rechten noch aanspraken worden
ontleend. In geval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de
Nederlandse en Engelse tekst, prevaleert de Engelse tekst. De van toepassing
zijnde Engelse tekst is te vinden op de website van de IF, www.iaaf.org, of
www.nocnsf.nl/rio2016.
- * Voor de onderdelen 5.000m, 10.000m, 20km snelwandelen en 50km
snelwandelen is laag 2 IAAF invitatieplaatsen niet van toepassing.
- ** Voor marathon, 20km snelwandelen en 50km snelwandelen loopt de
internationale kwalificatieperiode, in tegenstelling tot hetgeen vermeld in het IF
sjabloon, tot en met 24 april 2016.
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Prestatie-eis NL:
- Voor de Prestatie-eis NL marathon geldt dat dit extra kwalificatiemogelijkheden
betreft naast het voldoen aan de limiettijd NL.
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