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CRITERIA VAN DE BELGISCHE NATIONALE ROYAL BELGIAN ARCHERY FEDERATIE 
VOOR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN TOKYO 2020 

 
0. ALGEMEEN 

 
Het BOIC heeft haar selectiereglement voor de OS 2020 (hierna: “het Reglement” – beschikbaar via 
www.handboogliga.be) uitgevaardigd. Overeenkomstig het Reglement kunnen enkel de atleten, Teams 
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, Team 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, Teams 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 
Boogschieten 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. 
 

1. SELECTEERBARE ATLETEN 
 
Om te worden beschouwd als Selecteerbare Atleet, moeten de atleten, Teams en/of Ploegen voldoen aan 
volgende criteria:  
 
1.1. Internationale Criteria: de atleten, Teams en/of Ploegen moeten voldoen aan de Internationale 

Criteria opgesteld door de Internationale World Archery (beschikbaar via: https://worldarchery.org/) 
 
1.2. Bijzondere Criteria: de Belgische Nationale Royal Belgian Archery Federatie heeft beslist om: 
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o Geen Bijzondere Criteria op te stellen: bijgevolg dienen atleten, Teams en/of Ploegen enkel te 
voldoen aan de Internationale Criteria beoogd in artikel 1.1 om te kunnen worden beschouwd 
als Selecteerbare Atleten. 
 

2. GENOMINEERDE ATLETEN 
 
Het aantal plaatsen dat wordt toegekend aan België voor het boogschieten 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 boogschieten 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 boogschieten 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 

PROCÉDURES VOOR HET TOEWIJZEN VAN QUOTA PLAATSEN 
VOOR DE OS 
 
Royal Belgium Archery stelt geen bijkomende normen en sluit zich aan bij de quota plaatsen 
die World Archery voorop zet. 
 
INDIVIDUELE QUOTAPLAATS IN 2019 

Indien er in 2019 voor België een individuele quotaplaats wordt behaald zal die plaats in 2020 
worden toegekend. 

De twee wedstrijden die daar voor  worden uitgekozen zijn een World- cup die ongeveer 1 
maand voor het EK 2020 staat gepland. 

De definitieve aanduiding van deze wedstrijd zal door de selectiecommissie voor 1 januari 
2020 bekend gemaakt worden en het EK 2020. 
 
Beschrijving van het ranking systeem met de quota plaats 2019 

De geselecteerde deelnemers voor deze tornooien zullen volgens een puntensysteem een 
ranking bekomen.  

Naargelang de deelnemers ,world-cup ( 4 deelnemers) en EK( 3 deelnemers) zullen er in de 
kwalificatie punten te verdienen zijn.  

Op de kwalificatie World-cup bekomt de : 
- hoogste schutter 4 punten,  
- de tweede hoogste 3 punten , 
- nummer 3 krijgt  2 punten en  
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- de laagst gerangschikte 1 punt.  

Op het EK zijn dat 3,2,en 1 punt.    

Per ronde dat men verder gaat kan men ook 1 punt verdienen. 

Bij gelijkheid in het rankingssysteem 2019: 

- zal de hoogst gerangschikte schutter op het EK de individuele quotaplaats mogen 
invullen.  

indien de gelijkheid beslecht wordt in de 1/8 ste finale  (bv. alle twee een negende plaats) of 
nog een lagere ronde ( alle twee 17 de of 33 ste of 57 ste) zal de schutter met de hoogste 
punten in de kwalificatie het ticket voor de spelen krijgen. 

QUOTAPLAATS OP EK 2020 

Indien er  in 2020 een individuele Quotaplaats wordt geschoten op het EK zal de schutter die 
de plaats heeft geschoten het ticket voor de spelen krijgen tenzij een andere landgenoot op 
dat EK een individuele medaille behaald en de sporter die de quota plaats heeft geschoten 
zich niet in de top 8 weet te plaatsen. Dan zal de medaillist de plaats toegewezen krijgen. 

Indien er tot en met het EK in 2020 nog geen Quota plaats is behaald  zal dat alsnog mogelijk 
zijn op het finale quota tornooi. Daar gebruiken wij dezelfde procedure als op het EK. 

QUOTAPLAATS TEAMS 2019 

Indien er in 2019 een quotaplaats mixed teams wordt geschoten zullen die twee schutters 
mogen deelnemen aan de spelen in 2020. Tenzij er een individuele  quota plaats wordt 
geschoten. De sporter die deze individuele quotaplaats  heeft geschoten krijgt voorrang op 
de sporter die de quota plaats mixt team heeft verworven en zal hem of haar vervangen in 
het mixt team.  

Het zelfde is van toepassing indien een team zich plaatst.    

Indien er in 2019 een quota plaats per team wordt geschoten zullen de 3 sporters die zich 
weten te plaatsen voor het EK 2020 deze plaatsen mogen innemen tenzij er op dat Ek geen 
top 8 wordt geschoten. Dan zal een team dat het finale quota tornooi 2020 schiet en daar wel 
top acht schiet de plaatsen voor de spelen nog innemen. In alle andere gevallen zal de 
voorkeur aan het team van het EK worden gegeven.   

Indien er tot en met het EK 2020 nog geen quota plaats per team is geschoten en dit alsnog 
gebeurt op het finale quota tornooi zal dat team mogen deelnemen. Indien er  al een 
individuele deelnemer is aangeduid via voorgaande selectie zal hij recht hebben om deel uit 
te maken van het team in dit finale quota tornooi. 

BETWISTINGEN 
Indien er zich ondanks bovenstaande selectie criteria toch nog betwistingen zouden 
voorkomen zal de selectiecommissie van Royal Belgium Archery zich daar over uitspreken. 

RankingIndividuelequotaplaats2019 

Naam schutter 

Puntenranking 
World Cup (4-1) EK (3-1) 

Totaal Kwalificatie Maches Kwalificatie Maches 

Schutter 1      

Schutter 2      

Schutter 3      

Schutter 4      
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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. GESELECTEERDE ATLETEN 
 
De Belgische Nationale Royal Belgian Archery Federatie 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 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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