
AIDA Wereldkampioenschappen – Individual Indoor 2022 
Selectie procedures AIDA Belgium 

1. Het Bestuur van AIDA Belgium wordt aangeduid om de selectie voor de 28TH AIDA WORLD

POOL CHAMPIONSHIP (18-25 juni 2022 -  Burgas, Bulgarije) in goede banen te leiden.

Beslissingen met betrekking tot deze procedures worden bij eenvoudige meerderheid

genomen, met de door de Raad van Bestuur uitgebrachte stemmen.

2. De leden van de Raad van Bestuur die zich kandidaat stellen voor de selecties, mogen niet mee

stemmen over punten met betrekking tot deze selecties.

3. Atleten moeten aan volgende voorwaarden voldoen :

a. Minimum 18 jaar zijn aan het begin van de Wereldkampioenschappen,

b. De Belgische nationaliteit hebben,

c. In orde zijn met het AIDA Belgium lidmaatschap voor 2022,

d. Zich vóór 15/04/2022 per e-mail aanmelden bij: contact@aidabelgium.be en

gedurende 2 jaar voorafgaand aan de eerste dag van de wereldkampioenschappen 

niet door een nationale of internationale federatie geschorst geweest zijn wegens 

doping. 

4. Het  Bestuur  zal  een  lijst  voorstellen  van  2  vrouwelijke  en  2  mannelijke  beste  atleten

die hun kandidatuur hebben ingezonden, gerangschikt in dalende volgorde volgens de

behaalde prestaties tussen 01/01/2019 en 15/04/2022.

5. Selectie procedures:

a. Geselecteerde prestaties:

De geselecteerde prestaties zijn de beste prestaties in de disciplines STA, DYN, DYNB en 

in DNF behaald tussen 01/01/2019 en 15/04/2022 tijdens officiële internationale

wedstrijden met ranking, georganiseerd door AIDA. De nationale records op

15/04/2022 vormen de referenties voor het opstellen van de minima. Atleten met

deze nationale records, die zich op geldige wijze hebben aangemeld(!), krijgen

voorrang bij de selectie.

b. De selectie is onderhevig aan:

i. Deelname aan minstens één officiele AIDA zwembad wedstrijd, tussen

01/01/2019 en 15/04/2022 per discipline waar de atleet zich voorstelt.

ii. Het behalen van de minima (75% van het NR) in minstens 2 disciplines.
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6.   Bij ex aequo voor de laatste kwalificaties, zal de Raad van Bestuur kiezen uit de kandidaten 

op basis van sportieve criteria (andere behaalde prestaties, regelmaat van de atleten, enz ...). 

 

7.   De geselecteerde atleten verklaren zich akkoord met de gestelde selectie voorwaarden, 

op het ogenblik dat ze zich kandidaat stellen en verbinden zich ertoe kennis te hebben 

genomen van de gemaakte afspraken die betrekking hebben op AIDA Belgium, zijn 

partners, alle andere organisatoren en de concurrenten. 

 
8.   Enkel AIDA Belgium heeft het recht om te beslissen wie officieel deel uitmaakt van het AIDA 

Belgium team en wie het recht heeft om de titel « lid van het Belgische AIDA team » te 

gebruiken. 

 
9.  Elke aanmelding gedurende de selectie periode zal besproken worden door de Raad van 

Bestuur, ook als de atleet die zich aanmeldt niet voldoet aan alle voorwaarden in dit document. 

De selectie van een nationale ploeg kan niet gereduceerd worden tot eenvoudige wiskunde. 

 
10. AIDA Belgium engageert zich, de geselecteerde atleten, te ondersteunen met een financiële 

bijdrage van 400 euro per geslacht met een maximum van 200 euro per atleet. Alle 

persoonlijke sponsors van de atleet blijven voor zijn rekening en zijn eigen persoon. 

 
11. Indien deze tekst moet worden verduidelijkt of gewijzigd, zal de informatie onmiddellijk 

worden verspreid via de website van AIDA Belgium, de Facebook-pagina en de lijst met reeds 

gedeclareerde kandidaten. Alle vragen met betrekking tot deze selectiemethoden moeten 

worden gestuurd naar: contact@aidabelgium.be 
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