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Algemeen
•

De aanwijzing van selecties voor verschillende internationale kampioenschappen wordt
voorgesteld door de Technische Commissie en door het Bondsbestuur goedgekeurd.

•

De Technische Commissie zal uitsluitend gebruik maken van verifieerbare resultaten geleverd
in een competitie die onder auspiciën staat van een bij de IAAF aangesloten lidbond of door die
lidbond erkend wordt.

•

Atleten komen uitsluitend voor uitzending in aanmerking als zij aan de volgende voorwaarden
voldoen:
1. De atleet is lid van de Surinaamse Atletiek Bond.
2. De atleet is in het bezit van de Surinaamse Nationaliteit.
3. De atleet heeft binnen de gestelde kwalificatieperiode voldaan aan alle Internationale en Nationale
Kwalificatie-eisen.
4. De geleverde prestaties voldoen aan alle daarvoor geldende reglementaire eisen van IAAF.
5. Een positieve beoordeling van houding en gedrag van de atleet zowel wat betreft de inspanning om
maximale prestaties te leveren ter voorbereiding op de Internationale evenementen als wat betreft het
gedrag tijdens de sportbeoefening en daarbuiten. Dit volgens zowel normen van algemeen
maatschappelijke aard als specifiek sportieve waarden en normen (waaronder het gestelde in de actuele
IOC-code of Ethics https://www.scribd.com/document/320650154/IOC-Code-of-Ethics-2016).
Tevens wordt daarbij overwogen of de goede naam van de Atletiek Bond in het geding is.

•

Indien atleten van lidverenigingen in het buitenland aan wedstrijden hebben deelgenomen,
moeten de officiële uitslagen van de organisator(-en) binnen twee weken na de wedstrijd naar
de SAB worden opgestuurd.

•

Trainingsprestaties en daarop gebasseerde verwachte wedstrijdresultaten zijn niet geldig.

•

Nationale limieten in 2019 zijn, voor zover die door de internationale atletiek organisaties niet
vooraf zijn vastgesteld, afgeleid van de 3e tot en met de 5e plaats van de finaleronde in de laatste
kampioenschappen van die categorieën.

•

Voor deelname aan Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen zijn de door de IAAF en
het IOC vastgestelde kwalificatielimieten het eerste doel. Bij het niet behalen van die limieten,
gelden de limieten om in aanmerking te komen van de "WildCard". Deze wijken tot 4% af van
de IAAF-limieten.

•

In gevallen waarbij selectiewedstrijden worden gehouden, zal het winnen van een onderdeel
niet automatisch resulteren in selectie voor afvaardiging. Maar zullen de atleten ook moeten
voldoen aan de limieten.

•

Handgeklokte tijden (HT) zullen als volgt naar Fully Automatic Timing (FAT) worden
omgezet:
Eerst worden die afgerond tot 1 cijfer achter de komma. Vervolgens worden bij de 100 en 200m,
0.24" opgeteld. Bij de 400m en daarboven wordt er 0,14” opgeteld.
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Bovendien worden bij alle loopnummers op gras een extra factor van 5% berekend en bij de
aanlopen op gras bij de springnummers en speerwerpen een extra factor van 3% rekening
houdend met eventuele weerstand die de atleet kan ondervinden. Let wel: deze factor is niet
wetenschappelijk bepaald maar is enkel een tegemoetkoming naar de atleten toe.
•

Voor de inschrijving aan wedstrijden waarvoor door de IAAF-limieten zijn bepaald zullen
uitsluitend electronische tijden (FAT) worden geaccepteerd.

•

Elke atleet die geselecteerd is, moet uitkomen op het onderdeel of de onderdelen waarvoor die
zich gekwalificeerd heeft.

•

De afvaardiging van de geselecteerde delegatie zal afhankelijk zijn van de beschikbare
financiële middelen. Indien de middelen niet beschikbaar zijn zal geen afvaardiging geschieden,
tenzij de lidvereniging(en) de middelen kunnen opbrengen. Indien de middelen beperkt
beschikbaar zijn zal gekozen worden voor de atleten met de beste prestaties. De SAB zal echter
al het mogelijke doen om middelen beschikbaar te krijgen voor afvaardiging van de selectie.

•

De op basis van deze algemene uitgangspunten opgestelde procedures zijn te allen tijde
onderhavig aan de reglementen en regelgeving van de (Internationale) Federaties en de IAAF.
In het geval van Olympische spelen IOC en SOC.
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PROCEDURES:
WEDSTRIJD: NACAC HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS
Periode: 3 februari
Plaats: Coamo, Puerto Rico
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om binnen een tijd van 1.15.00 bij de mannen en 1.30.00 bij
vrouwen te eindigen.
Atleten zullen worden geselecteerd op basis van hun prestaties tijdens de Zuid- Amerikaanse Halve Marathon
2018, de Srefidensi Marathon, en prestaties geleverd in competities van de IAAF of haar lidbonden, binnen
de periode van 30 juli 2018 tot en met 1 januari 2019. Officiële uitslagen van buiten Suriname geleverde
prestaties moeten opgestuurd worden naar de Bond.
WEDSTRIJD: CARIFTA GAMES
Periode: 20 - 22 April
Plaats: Cayman Islands
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om binnen de eerste zes plaatsen te eindigen.
Atleten worden geselecteerd op basis van de plaats die zij, gezien de geleverde prestatie, behaald zouden
kunnen hebben, vergeleken met de prestaties die door de doelgroep geleverd werden op het vorig
kampioenschap. Het gaat hierbij om prestaties van minimaal de 5e plaats. De prestaties dienen binnen de
gestelde termijn, van 1 april 2018 tot 3 maart 2019 te worden geleverd in competities van de IAAF of haar
lidbonden of door die lidbond erkend worden. Indien de prestaties vòòr 01 januari 2019 geleverd zijn,
moeten de atleten in staat zijn om in de 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd, binnen 2% daarvan te
presteren.
WEDSTRIJD: NACAC AGE GROUP
Periode: 28 – 30 juni
Plaats: San Salvador, El Salvador
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om binnen de eerste zes plaatsen te eindigen.
Atleten worden geselecteerd op basis van de plaats die zij, gezien de geleverde prestatie, behaald zouden
kunnen hebben, vergeleken met de prestaties die door de doelgroep geleverd werden op het vorig
kampioenschap. Het gaat hierbij om prestaties van minimaal de 6e plaats.
De prestaties dienen binnen de gestelde termijn, van 1 mei 2018 tot 30 april 2019 te worden geleverd in
competities van de IAAF of haar lidbonden of door die lidbond erkend worden. Indien de prestaties vòòr 1
maart 2019 geleverd zijn, moeten de atleten in staat zijn om in de 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd,
binnen 2% daarvan te presteren.
WEDSTRIJD: NACAC U23 CHAMPIONSHIPS
Periode: 5 – 7 juli
Plaats: Queretaro, Mexico
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om binnen de eerste zes plaatsen te eindigen.
Atleten worden geselecteerd op basis van de plaats die zij, gezien de geleverde prestatie, behaald zouden
kunnen hebben, vergeleken met de prestaties die door de doelgroep geleverd werden op het vorig
kampioenschap. Het gaat hierbij om prestaties van minimaal de 6e plaats.
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Atleten geboren in 1999, 1998 en 1997 mogen deelnemen aan deze kampioenschappen. De limieten dienen
te worden behaald binnen de termijn, van 1 juni 2018 tot 31 mei 2019 en indien bereikt vòòr 1 april 2019,
dient vormbehoud aangetoond te worden met prestaties binnen 2% van die prestaties in de 3 maanden
voorafgaand aan de wedstrijd.
Indien de limieten niet behaald worden, zal de atleet, man of vrouw, die een prestatie heeft geleverd welke
ligt binnen 3% boven de limiet bij de loopnummers en 3% beneden de limiet bij de technische nummers in
aanmerking voor afvaardiging.
WEDSTRIJD: PANAMERICAN U20
Periode: 19 – 21 juli
Plaats: San Jose, Costa Rica
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om binnen de eerste zes plaatsen te eindigen.
Atleten geboren in 2000 en 2001 mogen deelnemen aan deze kampioenschappen.
Atleten worden geselecteerd op basis van de plaats die zij, gezien hun geleverde prestatie, behaald zouden
kunnen hebben, vergeleken met de prestaties die door de doelgroep geleverd werden op het vorig
kampioenschap.
De prestaties dienen binnen de gestelde termijn, van 1 juni 2018 tot 31 mei 2019 te worden geleverd in
competities van de IAAF of haar lidbonden of door die lidbond erkend worden. Indien de prestatie bereikt
wordt vòòr 1 april 2019, dient vormbehoud aangetoond te worden met prestaties binnen 2% van die
prestaties in de 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd. Indien de limieten niet behaald worden, zal de
atleet, man of vrouw, die een prestatie heeft geleverd welke ligt binnen 3% boven de limiet bij de
loopnummers en 3% beneden de limiet bij de technische nummers in aanmerking voor afvaardiging.
WEDSTRIJD: Pan Am Games
Periode: 6 – 10 augustus
Plaats: Lima, Peru
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om door de voorronde, te komen.
De door de Pan Am Sport vastgestelde kwalificatielimieten zijn de eerste selectiecriteria.
De limieten dienen te worden behaald binnen de termijn, van 1 juni 2018 tot 30 juni 2019 en indien bereikt
vòòr 1 april 2019, dient vormbehoud aangetoond te worden met prestaties binnen 2% van die prestaties in de
3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd.
Indien de limieten niet behaald worden, zal de atleet, man of vrouw, die een prestatie heeft geleverd welke
ligt binnen 3% boven de limiet bij de loopnummers en 3% beneden de limiet bij de technische nummers in
aanmerking voor afvaardiging.
WEDSTRIJD: IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS
Periode: 28 september - 6 oktober
Plaats: Doha, Qatar
Doel: Atleten afvaardigen die kans maken om door de voorronde, te komen.
Atleten in de U20 categorie mogen ook deelnemen aan alle onderdelen met uitzondering van de marathon.
Atleten in de U18 categorie mogen ook deelnemen aan alle onderdelen met uitzondering van de
werpnummers, de meerkampen, de 10Km en de marathon.
De door de IAAF vastgestelde kwalificatielimieten zijn de eerste selectiecriteria. De limieten dienen te
worden geleverd binnen de gestelde termijn, van 7 september 2018 tot 6 augustus 2019 en indien bereikt
vòòr 31 juli 2019, dient vormbehoud aangetoond te worden met prestaties binnen 2% van die prestaties in de
3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd.
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Indien de limieten niet behaald worden, zal de atleet, man of vrouw, die in aanmerking wenst te komen voor
de door de IAAF beschikbaar gestelde ‘Wildcard’, binnen een periode van 2-3 maanden voorafgaand aan de
Spelen, een prestatie moeten hebben geleverd welke ligt binnen 4% boven de IAAF-limiet bij de
loopnummers en 4% beneden de IAAF-limiet bij de technische nummers.
Indien geen enkele atleet binnen die marge gepresteerd heeft, zal tenslotte de atleet met het hoogste aantal
punten volgens de IAAF Scoring Tables, behaald in de kwalificatieperiode, daarvoor in aanmerking komen.
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Notificatie
Atleten die geselecteerd zijn om Suriname te vertegenwoordigen zullen via hun club en rechtstreeks, op een
daartoe bestemd formulier, daarvan op de hoogte gesteld worden en dienen hun beschikbaarheid en
bereidwilligheid ook door invulling daarvan te bevestigen.
Reisdocumenten
Elke atleet moet over de nodige geldige reisdocumenten beschikken. De Bond kan in de vorm van het
verstrekken van een brief t.b.v. het Centraal Bureau voor Burgerzaken, ambassades, reisbureau’s en/of
andere diensten van de overheid assistentie verlenen bij het aanvragen van visa, paspoorten en tickets voor
deelname aan internationale wedstrijden waarvoor een atleet door haar geselecteerd is. Maar de aanvraag
dient door de belanghebbende zelf of diens wettelijke vertegenwoordigers te geschieden.
Wedstrijdtenue
De Bond zorgt voor een wedstrijdtenue en bijbehorende trainingspak. Dat zijn de minimale kledingstukken
die een lidbond moet verstrekken. Overige kledingstukken en schoeisel worden indien beschikbaar ook door
de Bond verstrekt.
Wedstrijdtenue’s en alle daarnaast verstrekte kledingstukken dienen na terugkeer onmiddelijk geretourneerd
te worden tenzij anders aangegeven. Een atleet die zonder toestemming van de Bond diens eigendommen
achterhoudt zal voor andere uitzendingen uitgesloten worden.
Tickets
De Bond zorgt voor reistickets. Indien een atleet of diens club die zelf wil kopen en het bedrag wenst te
verrekenen met de Bond, dan zal die terugbetaling geschieden op basis van het tarief waarvoor de Bond de
ticket gekocht zou hebben. Meerkosten zullen niet vergoed worden.
Ook dient rekening gehouden worden met de periode die door de Bond aangegeven wordt.
Bereikbaarheid
Geselecteerde atleten dienen te allen tijde bereikbaar te zijn voor de Bond en elke wijziging van adres,
telefoonnummer en e-mailadres onmiddellijk door te geven. Het eerste kontakt zal echter bij elke selectie via
de lidvereniging geschieden.
Dopingcontrole
Geselecteerde atleten kunnen op verzoek van de Bond aan de Sada (Suriname Anti Doping Authority) of op
aangeven van de Sada zelf, door de laatste getest worden op het gebruik van verboden middelen. Het
resultaat wordt aan de atleet bekend gemaakt. Bij een positief resultaat zal de Bond de door de IAAF
voorgeschreven sancties toepassen welke beginnen met verwijdering uit de selectie.
Bekrachtiging
Deze selectieprocedures en -criteria zijn goedgekeurd op de vergadering van het Hoofdbestuur van de
Surinaamse Atletiek Bond van 19 december 2018.

Dennis Mac Donald
Voorzitter S.A.B.

Raymond Gilson
Hfd. Technische Commissie
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