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Huidig document is een gedrukt exemplaar van de actuele selectiecriteria 
van het BPC (31/10/2016). De officiële versie van de selectiecriteria is 

permanent consulteerbaar op de website van het Belgian Paralympic 
Committee (www.paralympic.be).  

 
 

  

http://www.paralympic.be/
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1. ALGEMENE INLEIDING 

 
Beste atleten 
 
“Passion. Connected.” is de slagzin van deze twaalfde editie van de 
Paralympische Winterspelen. Het woord “Passion” verwijst naar de manier 
waarop PyeongChang de Paralympische Spelen van 2018 zal organiseren, 
naar de geest van de Spelen en naar de unieke gastvrijheid van de Koreanen. 
De term “Connected” slaat dan weer op de ruimdenkendheid van de stad en 
van de Koreaanse cultuur en technologie, een openheid die de deelname van 
atleten over de generatiegrenzen heen zal mogelijk maken. Deze twee 
woorden symboliseren samen de visie van PyeongChang, die een breder 
publiek warm wil maken om in Azië aan wintersport te doen. 
 
De initialen van de slogan, PC, zijn ook dezelfde als die van de stad. Deze 
woorden kunnen bovendien variëren in andere slagzinnen die de boodschap 
van PyeongChang weerspiegelen: 
 
“People. Connected.” Mensen aansporen om wintersporten te beoefenen. 
“Possibility. Connected.” Mogelijkheden bieden om overal ter wereld aan sport 
te doen. 
“Peace. Connected.” Vrede brengen dankzij sport. 
 
Sinds enkele jaren gaan steeds meer reguliere sportfederaties over tot de 
integratie van hun respectieve paralympische discipline. Dit vergroot niet 
enkel de kansen van de atleten op een professionele begeleiding en 
omkadering, maar wijst ook op een verbetering van het beeld van de 
Paralympische atleet binnen het valide sportcircuit. Deze federaties en hun 
topsporters kunnen trouwens rekenen op de dagelijkse inzet van onze sterk 
geprofessionaliseerde liga’s. 
  
Met het oog op het podium van PyeongChang en in lijn met de huidige 
Belgische sportfilosofie, werden door de selectiecommissie naast de 
bestaande internationale kwalificatiecriteria ook sportspecifieke BPC-criteria 
opgesteld. Jullie, atleten, kunnen door te voldoen aan deze criteria een plaats 
op de Spelen van PyeongChang en daarmee in de geschiedenisboeken van 
onze Beweging afdwingen. 
 
Laten de behaalde successen in 2016 een voorproefje zijn geweest van wat 
we mogen verwachten in 2018! 
 
 
Marc Vergauwen     Anne d’Ieteren 
Secretaris-generaal BPC    Voorzitter BPC                 
                                 Voorzitter LHF  
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Uitgangspunt 

Om te kunnen deelnemen aan de Paralympische Winterspelen in 
PyeongChang 2018, moeten individuele atleten, teams1 en ploegen2 zich 
eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen zijn 
voor elke sporttak afzonderlijk besproken en vastgelegd in het document 
“Selectiecriteria PyeongChang 2018”. 
 
Richtlijn: mogelijkheid tot het behalen van een Top 3 plaats op de 
Paralympische Spelen van PyeongChang 2018. 

 

Selectiecriteria 
 
Internationale criteria 
 
In eerste instantie dient de atleet te voldoen aan de “internationale criteria”. 
Deze zijn goedgekeurd door het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). 
 
Omdat: 
 
- deze internationale normen erg verschillen van sporttak tot sporttak en 

zelfs binnen één sporttak kunnen verschillen van discipline tot discipline, 
 

- de internationale federatie niet alleen quotaplaatsen toekent op basis van 
haar prestatienormen, maar ook: 

 
o via “reallocatie” de eventuele niet opgevraagde 

quotaplaatsen kan herverdelen aan atleten, teams of 
ploegen die niet noodzakelijk de prestatienormen 
hebben behaald, 

o via de bipartitecommissie op basis van het 
universaliteitsprincipe quotaplaatsen kan toekennen 
aan atleten, teams of ploegen die niet noodzakelijk de 
prestatienormen hebben behaald, 
 

- in sommige gevallen deze quotaplaats niet aan het NPC, maar 
rechtstreeks aan de atleet (nominatieve plaats) toegewezen wordt, 

 
- het Paralympic Charter expliciet vermeldt dat de eindverantwoordelijkheid 

voor de selectie voor de Paralympische Spelen enkel en alleen bij het NPC 
van een betrokken land ligt, 

 

                                                           
1 Teams: de disciplines met meer dan één atleet 
2 Ploegen: de Paralympische wintersporten ijshockey en rolstoelcurling 
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heeft de Raad van Bestuur van het BPC een aantal bijkomende bepalingen 
geformuleerd: 
 
- Aangezien niet enkel deelnemen aan, maar vooral presteren op de 

Paralympische Spelen het doel is, en de criteria van het Internationaal 
Paralympisch Comité niet hetzelfde niveau hebben in alle sporttakken, 
dient het BPC zijn eigen selectiecriteria te formuleren. 

 
- Het na te streven doel moet voor alle sportdisciplines (voor individuele 

atleten, samengestelde teams en ploegsporten) even hoog liggen, maar 
de criteria dienen zo specifiek mogelijk te worden opgesteld. 

 
- De criteria moeten tijdig en in voldoende mate  
 

o opgesteld worden in overleg met de nationale federaties die 
de sporten beheren en waarmee het BPC een 
overeenkomst heeft op datum van deze publicatie,  

 
o gecommuniceerd worden naar alle betrokkenen. 

 
- Indien in uitzonderlijke gevallen toch gedelibereerd moet worden, dienen 

de redenen duidelijk gemotiveerd en gecommuniceerd te worden. 
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2. SELECTIENORMEN 
 

2.1. Selectiecriteria 
 
 

1. Voldoen aan de internationale kwalificatienormen, goedgekeurd door 
het Internationaal Paralympisch Comité (IPC); 

 

EN 
 
 

2. Voldoen aan de BPC-criteria. 
 
Deze specifieke criteria, die door het BPC per sportdiscipline zijn  
goedgekeurd, kunnen zijn: 

 
- het behalen van een bepaalde plaats op een Europees 

kampioenschap of een wereldkampioenschap (wat deze 
plaats precies inhoudt, wordt afzonderlijk bepaald per 
discipline); 
 

- het behalen van een bepaalde plaats in een vooraf tussen 
het BPC en de atleet afgesproken erkende competitie van 
hoog niveau; 
 

- het realiseren van een vooropgestelde prestatie in één of 
meerdere door het BPC erkende wedstrijden (deze 
minima kunnen gebaseerd zijn op numerieke of 
vergelijkende gegevens); 

 
- voorkomen op een bepaalde plaats op de (indien nodig) 

aangepaste wereldranglijst; 
 

- voor de ploegsporten sluit het BPC zich aan bij de criteria 
van het IPC. 
De Paralympische ploegsporten voor dewelke er een 
gesloten kwalificatiesysteem bestaat, zijn: ijshockey en 
rolstoelcurling. Slechts één ploeg per land kan 
deelnemen. 

 
 Naast de criteria zal er ook rekening gehouden worden met volgende 
 factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor het al dan niet erkennen 
 van een prestatie:  
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- de geloofwaardigheid van een resultaat; 
 

- de omstandigheden waarin de prestatie geleverd werd; 
 

- het aantal atleten per sportdiscipline die de minima 
realiseren; 

 
- bij het behalen van een bepaalde plaats op een Europees 

kampioenschap, een wereldkampioenschap of een 
internationale wedstrijd zal tevens rekening gehouden 
worden met de grootte en de kwaliteit van het 
deelnemersveld. 

 
 

2.2. Andere criteria 

 
- Alleen prestaties geleverd tijdens officiële competities van 

erkend niveau zoals geformuleerd in de selectiecriteria of per 
overeenkomst met de atleet afgesloten, komen in aanmerking. 

 
- In geen geval kan een prestatie die geleverd wordt na het 

afsluiten van de officiële inschrijvingsdatum aanleiding geven tot 
selectie. 

 
- Selectienormen en -criteria liggen niet noodzakelijk vast in de 

tijd; in geval van duidelijke evolutie (zowel positief als negatief) 
in een bepaalde sportdiscipline, kunnen zij herzien worden. 

 
- Het BPC behoudt zich het recht voor om in functie van de 

omstandigheden af te wijken van de selectiecriteria, mits 
gemotiveerde beslissing.  

 
Naast de criteria zal er nog rekening gehouden worden met volgende 
factoren die doorslaggevend kunnen zijn voor de definitieve selectie 
van de atleet: 
 
- de fysieke en medische toestand van de atleet; 
 
- de morele kwaliteiten, het gedrag en de fair-play van de atleet; 
 
- voor ploegen en teams: het uitvallen van één of meerdere leden 

kan tot gevolg hebben dat de selectie niet bekrachtigd wordt, 
indien geoordeeld wordt dat door de vervanging het niveau te 
veel verzwakt.   
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2.3. Selectiefasen 
 

1. De data van opening en sluiting van de selectie worden vooraf 
duidelijk bepaald. 

 
2. De atleet is selecteerbaar zodra hij voldoet aan de voorwaarden 

vermeld in het document “Selectiecriteria”; 
 

3. De atleet wordt opgenomen in de lijst van selecteerbare atleten; 
 

4. Indien in een bepaalde sportdiscipline meer atleten 
selecteerbaar zijn dan het aantal dat kan worden uitgezonden 
(IPC-quotum), zal het BPC op basis van de interne 
selectieprocedure een beslissing nemen uiterlijk op datum van 
sluiting van selectie; 

 
5. De atleet wordt geselecteerd en opgenomen in de lijst van 

geselecteerde atleten; 
 

6. Alle atleten moeten instemmen met de voorschriften van het 
Paralympic Charter en de overeenkomst met het BPC 
ondertekenen. Alleen deze atleten mogen deelnemen aan de 
Paralympische Spelen; 

 
7. Een selectie kan tot op het laatste ogenblik, zelfs op de 

Paralympische Spelen zelf, herzien worden. Dit kan o.a. 
gebeuren indien een atleet weigert zich aan een bepaalde 
controle te onderwerpen of een inbreuk pleegt op de 
overeenkomst die hij met het BPC onderschreven heeft. Deze 
opsomming is echter niet limitatief; 

 
8. De beslissing een atleet uit de selectie te weren mag slechts 

worden genomen nadat hij/zij de mogelijkheid heeft gehad te 
worden gehoord. De atleet kan zich op dat ogenblik laten 
bijstaan. Wanneer de atleet geen gevolg geeft aan de 
uitnodiging mag de beslissing in zijn/haar afwezigheid worden 
genomen. De lijsten worden indien nodig aangepast. 
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3. SELECTIEPROCEDURE 
 

 

Zodra een atleet, team of ploeg zowel de selectiecriteria van het IPC als deze 
van het BPC heeft gerealiseerd, zal  
 

- de selectiecommissie  
o de selecteerbaarheid/selectie formuleren en  
o deze voorleggen ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur 

van het BPC. 
 

- de Raad van Bestuur van het BPC de beslissing nemen. 
 

- het BPC alle betrokkenen informeren. 
 

-  het BPC de officiële lijst overmaken aan de pers. 
 
  



        [12] 
Paralympische Spelen PyeongChang 2018                      Selectiecriteria (31/10/16)  

4. SELECTIECRITERIA PER SPORTTAK 
 
Opmerking: Als er zich atleten aandienen binnen sporttakken waarvoor geen 
criteria zijn opgesteld, worden deze nog uitgewerkt.  
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4.1. ALPIJNS SKIËN: 

1. Voldoen aan de IPC-criteria 
2. Voldoen aan de BPC-criteria  

 
a. Mogelijkheid tot A-kwalificatie 
b. Mogelijkheid tot B-kwalificatie 
 
Disciplines: Slalom (SL), Giant Slalom (GS), Super Combined 
(SC), Super-G (SG) en Downhill (DH) 

 
a. Mogelijkheid tot A-kwalificatie 
1 prestatie te realiseren in periode 1 en 1 prestatie te realiseren 
in periode 2 

 
Periode 1: van 1/12/2016 tot 20/06/2017 

 
Heren zittend/staand: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 6 bij een World Cup (WC) of op het WK of 1 plaats bij de 
eerste 3 bij een Europa Cup (EC), 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 9 bij een WC of op het WK, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 5 bij een EC, 
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 9 bij een WC of op het WK en 1 plaats 
bij de eerste 5 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Heren visueel: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 4 bij een WC of op het WK of 1 plaats bij de eerste 3 bij 
een EC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 6 bij een WC of op het WK,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 4 bij een EC,  
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC of op het WK en 1 plaats 
bij de eerste 4 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Vrouwen staand: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC of op het WK of 1 plaats bij de eerste 3 bij 
een EC,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 9 bij een WC of op het WK, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 5 bij een EC, 
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 9 bij een WC of op het WK en 1 plaats 
bij de eerste 5 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Vrouwen zittend/visueel: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 4 bij een WC of op het WK of 1 plaats bij de eerste 3 bij 
een EC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 6 bij een WC of op het WK,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 4 bij een EC,  
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC of op het WK et 1 plaats 
bij de eerste 4 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 

 
  

SKI 
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Periode 2: van 21/06/2017 tot 20/01/2018 
 

Heren zittend/staand: 
1 plaats bij de eerste 12 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 8 bij een EC 
 
Heren visueel: 
1 plaats bij de eerste 5 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 3 bij een EC 
 
Vrouwen staand: 
1 plaats bij de eerste 12 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 8 bij een EC 
 
Dames zittend/visueel: 

1 plaats bij de eerste 5 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 3 bij een EC 

 

b. Mogelijkheid tot B-kwalificatie 
1 prestatie te realiseren in periode 2 

 
Periode 2: van 21/06/2017 tot 20/01/2018 

 
Heren zittend/staand: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 3 bij een EC,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 9 bij een WC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 5 bij een EC, 
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 9 bij een WC en 1 plaats bij de eerste 
5 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Heren visueel: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 4 bij een WC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 6 bij een WC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 4 bij een EC,  
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC et 1 plaats bij de eerste 
4 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Vrouwen staand: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC of 1 plaats bij de eerste 3 bij een EC,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 9 bij een WC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 5 bij een EC, 
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 9 bij een WC en 1 plaats bij de eerste 
5 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 
Vrouwen zittend/visueel: 
Ofwel 1 plaats bij de eerste 4 bij een WC, 
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 6 bij een WC,  
Ofwel 2 plaatsen bij de eerste 4 bij een EC, 
Ofwel een combinatie van: 1 plaats bij de eerste 6 bij een WC en 1 plaats bij de eerste 
4 bij een EC (2 resultaten in één winterseizoen). 
 

  

SKI 
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Opmerkingen:  
 
1) De prestaties moeten worden behaald tijdens de Europa Cups, 

de World Cups en het wereldkampioenschap van de seizoenen 
2016-2017 en 2017-2018 in bovenvermelde periodes. 

 
2) De indoorwedstrijden gelden niet voor het behalen van de 

criteria. 
 

3) Een resultaat is pas geldig indien de atleet hiermee deel 
uitmaakt van de bovenste helft van het deelnemersveld aan de 
start van de 1ste manche. 
 

4) Er wordt uitgegaan van “geschoonde” uitslagenlijsten. De 
uitslagenlijsten worden geschoond op basis van het maximum 
aantal skiërs dat per land mag deelnemen aan de 
Paralympische Spelen. 
 

5) Als de skiër voldoet aan de selectiecriteria van het BPC in een 
technische proef, dan kan hij geselecteerd worden voor beide 
technische proeven (Slalom en Giant Slalom). 
 

6) Als de skiër voldoet aan de selectiecriteria van het BPC in een 
snelheidsproef, dan kan hij geselecteerd worden voor de drie 
snelheidsproeven (Super-G, Super Combined, Downhill).  
 
  

SKI 
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4.2. SNOWBOARD: 

 

1. Voldoen aan de IPC-selectiecriteria vóór 17/01/2018 
 

Disciplines Banked Slalom – Cross head to Head 
Classificatie:  
- Heren: LL1 – LL2 – UL 
- Dames: LL1 – LL2 
 
IPC-criteria: 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826
287_PyeongChang %2BQG_May2016.pdf   

SNOW 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826287_PyeongChang%2BQG_May2016.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826287_PyeongChang%2BQG_May2016.pdf
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4.3. PARA ICE HOCKEY: 

 

1. Voldoen aan de IPC-selectiecriteria  
 
IPC-criteria: 
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826
287_PyeongChang %2BQG_May2016.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-HOC 

https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826287_PyeongChang%2BQG_May2016.pdf
https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/160530091826287_PyeongChang%2BQG_May2016.pdf
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