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Voor de selecties voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 heeft de raad van bestuur van het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ervoor gekozen om de internationale selectiecriteria toe te
passen (uitgegeven door de internationale sportfederaties in samenspraak met het Internationaal
Olympisch Comité). Ten uitzonderlijke titel, kan het BOIC de Belgische nationale federaties die dit wensen
toestaan om zelf bijzondere criteria op te stellen, zijnde selectiecriteria die strikter zijn dan de
internationale criteria.
De Belgische nationale federaties hebben de taak om interne criteria op te stellen, zijnde bijkomende
selectiecriteria die toelaten om, in het geval dat binnen een bepaalde sportdiscipline het aantal atleten dat
voldoet aan de selectiecriteria (internationaal en, indien toepasselijk, bijzondere) hoger is dan het aantal
plaatsen toegekend aan België voor deze discipline, te bepalen aan welke van deze atleten deze plaatsen
kunnen worden toegewezen.
Voor meer informatie, kan u het Selectiereglement van het BOIC voor de Olympische Spelen van Tokyo
2020 en de schematisch overzicht raadplegen.
De internationale selectiecriteria voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 kan u hieronder raadplegen.
Opgelet, deze criteria kunnen nog wijzigen en zullen geregeld worden aangepast door het IOC. Voor de
laatste versie van de criteria is het dus aangewezen om op regelmatige tijdstippen onze website te
raadplegen.
De internationale criteria zijn door het IOC op dit ogenblik enkel beschikbaar gesteld in het Engels. Voor
sommige sporten zijn de criteria nog niet beschikbaar.

Selectiereglement van het BOIC
Selectiecriteria per sport
Schematisch overzicht
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Selectiecriteria per sport
Internationale criteria
Atletiek
Badminton
Baseball / Softball
Basketbal
Basketbal 3x3
Boksen (Nog niet beschikbaar)
Gewichtheffen
Golf
Gymnastiek - Artistiek
Gymnastiek - Ritmisch
Gymnastiek - Trampolinespringen
Handbal
Handboogschieten
Hockey
Judo
Kano-Kayak Slalom
Kano-Kayak Sprint
Karate
Moderne Vijfkamp
Paardensport - Dressuur
Paardensport - Eventing
Paardensport - Jumping
Roeien
Rugby Sevens (Nog niet beschikbaar)
Schermen
Schieten
Skateboard
Sportklimmen
Surfen
Taekwondo
Tafeltennis
Tennis
Triatlon
Voetbal
Volleybal
Volleybal - Beach
Wielrennen - Baan
Wielrennen - BMX Freestyle
Wielrennen - BMX Racing
Wielrennen - Mountainbike
Wielrennen - Weg
Worstelen
Zeilen
Zwemmen
Zwemmen - Marathon
Zwemmen - Schoonspringen
Zwemmen - Synchroon
Zwemmen - Waterpolo

Eventuele bijzondere criteria

Interne criteria

Geen

Interne criteria Triatlon

Bijzondere & interne criteria individuele proeven
Geen

Interne criteria aflossing
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Schematisch overzicht

ATLEET
Internationale Criteria
en, indien toepasselijk,
Bijzondere Criteria
(goedgekeurd door het BOIC)

Selecteerbare Atleet

Niet-selecteerbare atleet

Het aantal Selecteerbare Atleten is lager of gelijk aan
het aantal plaatsen toegekend aan België

Interne Criteria
(goedgekeurd door het BOIC)

Niet-genomineerde atleet

Genomineerde Atleet

Validatie door het BOIC

Niet-geselecteerde atleet

Geselecteerde Atleet

