Aanvulling WK Cross Pontevedra dd 31-01-2019

30 april 2018 – WK Cross Triathlon
Multisportfestival Pontevedra (ESP)
Voorgeselecteerd
-

Shirin van Anrooij

In overleg met de TC wordt een moment van vormbehoud bepaald waarin dient te worden
voldaan in periode 1 feb-1 april. Daarbij wordt het voorbereidende traject overlegd. Er zal in
ieder geval tevoren 1 crossevent gedaan moeten worden in het voorbereidende traject
-

Selectiecriteria
Ad 1 Objectief
Ochtend: 1km zwemmen zwembad (Senioren en elite) 500meter (junioren)
Daarna: Crossduathlon
Tijden zwemmen en crossduathlon zullen volgens vooraf bepaalde formule zorgen voor
selectievolgorde
Selectierace:
Zondag 17 februari Crossduathlon Waalwijk 8-20-4 en voor junioren 4-10-2
1. Atleten die mee willen doen aan selectietraject melden zich uiterlijk 1 februari 2019
aan
2. Zwemmen: Zwembad Olympia Waalwijk
3. Uitwerking selectie in aparte bijlage
Minimale te behalen zwemtijden:
Senioren
Junioren
Mannen
15:30 min.
7.45min.
Vrouwen
17.30 min.
8.45 min.

De 1e senior/belofte mannen/vrouwen en 1e junior mannen/vrouwen plaatsen zich mits
prestatie internationaal niveau waardig en zwemtijd zoals hierboven vermeld gezwommen of
sneller tijdens selectiedag.
Indien het veld representatief is kan de TC ook atleten met een lagere klassering aanwijzen.

Aanvulling 31-01-2019
Bij het aanwijzen van atleten op objectieve grond in Waalwijk grond geldt de volgende
aanvulling:
Omdat een aantal atleten hebben aangegeven niet mee te kunnen doen aan de selectierace
in Waalwijk en omdat aantal meenden in oude documenten gezien te hebben (niet goed
gelezen feitelijk) dat de duathlon in Retie ook zou meetellen is in overleg met de Technisch
Directeur besloten dat de wedstrijd in Retie op 10 maart (www.crossduathlonretie.be) zal
gelden als een 2e kwalificatiemoment voor mannen junioren en elite/beloften. Ieder kan zich
hiervoor opgeven; ook degenen die al in Waalwijk al zijn gestart. De uitslag zal gelden in
combinatie met een af te leggen zwemtest op tijdstip en locatie hieronder bepaald.
Voor beide leeftijden geldt de afstand 4-24-4.
Zwemmen: Voor de senioren/U23 is dit 1000 meter en voor de junioren 500 meter. De
zwemtest zal gehouden worden op 9 februari a.s. tijdens de RTC training van RTC Alkmaar
in Alkmaar o.l.v. Jelmer van Waveren. Opgave hiervoor bij de Technisch Coordinator. In
overleg met de technisch coördinator kan een ander tijdstip worden afgesproken in
Oosterhout (NB). Zwemtest dient voor 27 februari a.s. te zijn afgelegd. Als minimale eis voor
zwemtijd gelden de tijden als genoemd bij de procedure in Waalwijk.
Er wordt een ranking gemaakt op de volgende manier:
Junioren: 2x de zwemtijd en 1x de tijd van de duathlon Retie. De snelste Nederlander bij de
junioren plaatst zich voor het WK onder voorbehoud dat de prestatie als internationaal
waardig wordt beoordeeld (daarbij wordt o.a. gekeken naar de plaatsing in het veld t.o.v. de
Belgische atleten)
Senioren: 1x de zwemtijd en 1x de tijd van de duathlon Retie. De snelste Nederlander bij de
gecombineerde senioren/U23 plaatst zich voor het WK onder voorbehoud dat de prestatie
als internationaal waardig wordt beoordeeld (daarbij wordt o.a. gekeken naar de plaatsing in
het veld t.o.v. de Belgische atleten)
Omdat de budgetten voor cross bij het uitschrijven van dit extra kwalificatiemoment nog niet
bekend is kan pas in een later stadium worden aangegeven hoe hoog de bijdrage van de
NTB en de eigen bijdrage van deze gekwalificeerde atleten zal zijn.

Ad 2 Subjectief
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 maart onder overlegging van voorbereidende traject
richting het WK.
Voor dit toernooi bestaat de mogelijkheid op eigen kosten deel te nemen. De beslissing
hierover zal worden genomen door de technisch coördinator. Inschrijving en samenstelling
ploeg uiterlijk 1 april.

Het WK maakt deel uit van het WK Multisport in Pontevedra. Alleen na toestemming van de
TC zullen verschillende onderdelen hier gecombineerd kunnen worden door elite, U23 en
junioren. Kwalificatie op meerdere onderdelen kan dus betekenen kiezen voor focus op 1
van de onderdelen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar afstand/duur van de wedstrijden (en
hersteltijd), medaillekansen en aard van de discipline.

