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1. Toelichting
Het jaar 2020 is met het Corona virus een bijzonder jaar. Nu, we schrijven begin juli
2020, ziet het er niet naar uit dat er dit jaar internationale races zullen zijn waar
wereldwijd alle landen aan deel kunnen nemen. Een groot deel van de criteria m.b.t.
opname in selecties en het toekennen van de NOCNSF statussen zijn aan de hand van
wedstrijdresultaten opgesteld. Als er niet wereldwijd wedstrijden zijn, worden er geen
ranking punten gehaald. Atleten worden wel een jaar ouder, maar komen in ranking niet
verder, ze kunnen niet voldoen aan de Funnel. De worldranking is vanaf half maart
bevroren en vanaf dat de rankings zijn bevroren is de Funnel ook bevroren. Na de OS
2021 worden de funnels door NOCNSF aangepast met de wedstrijd en ranking gegevens
tot en met Tokio.
De ETU cups starten in augustus weer op en we weten nu nog niet of die races het
internationale niveau, deelname van topatleten en aantal landen, halen zoals
gebruikelijk was. Voor junioren is nog niet zeker of deze ETU junioren cups te gebruiken
zijn om RTC en NTC criteria en NOCNSF statussen vast te stellen zijn. We zullen dit
moeten afwachten. In dit document wordt beschreven hoe we omgaan met deze situatie
met de criteria en toekenning van statussen.
Specifiek wordt per selectie wordt het volgende beschreven:
M.b.t. criteria selectie:
1. Instromen in een selectie
2. Uitstromen uit een selectie

2. Algemeen
Mochten er dit seizoen geen internationale en nationale wedstrijden plaats vinden, dan
nemen we de wedstrijdresultaten niet mee. We nemen beslissingen die in het voordeel
zijn van de atleet. Dat betekent op basis van wedstrijdresultaten geen uitstroom.
Instroom en doorstroom in de NTB selecties is mogelijk.
De A-status houders hebben al rechtstreeks van NOC*NSF atletes services nieuwsbrieven
gehad met informatie over verlenging van hun status en stipendium tot 30 september
2020. NOC*NSF is met VWS in gesprek over een oplossing indien er geen
meetmomenten zijn voor eind september.
Alle NOCNSF statussen blijven behouden tot 1-10-2021, mits een atleet uitstroomt uit de
selectie op basis van inadequaat topsportgedrag. En met uitzondering van de laatste
jaars o23 atleten met een talentstatus, zij stromen op basis van leeftijd door naar elite.
Bij de elite bestaan geen talentstatussen.
Instromen
Objectief instromen in selecties op basis van wedstrijdresultaten is voor een groot deel
niet mogelijk. Wel zijn er bij selecties zwem en looplimieten beschreven. Een mogelijk te
organiseren (aangepast) test event maakt het mogelijk om te voldoen aan deze criteria.
Subjectief instromen is mogelijk. In de criteria bij de verschillende selecties is
beschreven waarnaar wordt gekeken.
Uitstromen
Objectief uitstromen op basis van wedstrijdresultaten is niet mogelijk. Als atleten door
gemiste prestaties uit de Funnel vallen (elite en MTR) dan blijven deze atleten nog een
jaar in de selectie.
Het behalen van het leeftijdscriterium is reden voor uitstroom, tenzij de atleet met hoge
waarschijnlijkheid middels wedstrijdresultaten zou doorstromen naar een volgende
selectie (van RTC naar NTC). In dat geval is de casus een bespreekgeval. Het uiteindelijk
besluit ligt bij de technisch directeur of de atleet wordt opgenomen in een selectie en in
welke selectie de atleet wordt opgenomen.
Atleten die niet voldoen aan adequaat topsportgedrag zoals beschreven in de criteria
stromen uit. Uitstromen op basis van inadequaat topsportgedrag, zijn altijd voortkomend
uit gesprekken met de atleet en kunnen niet plotseling naar voren komen. Inadequaat
topsportgedrag wordt vastgesteld door de coach en de technisch directeur of hoofdcoach
talentontwikkeling.

3. Specifiek
a. TeamNL Paratriathlon
Objectief instromen in het TeamNL Paratriathlon is op basis van wedstrijdresultaten niet
mogelijk, tenzij er dit jaar een WK of EK is, met ruim voldoende internationale deelname.
Er bestaan geen subjectieve criteria om in te stromen.
b. Talenten TeamNL Paratriathlon
Objectief instromen in het TeamNL Paratriathlon is op basis van wedstrijdresultaten niet
mogelijk, tenzij er wedstrijdresultaten zijn.
Subjectief instromen is mogelijk op basis van de vastgestelde criteria.
c. TeamNL Triathlon
Objectief instromen in het TeamNL triathlon is op basis van wedstrijdresultaten niet
mogelijk, tenzij het mogelijk wordt om de OQR wedstrijden weer te starten en atleten
aan criteria kunnen voldoen.
Subjectief instromen als reserveman of vrouw is niet mogelijk omdat de criteria op basis
van wedstrijdresultaten zijn opgesteld.
d. Talent TeamNL Triathlon
Objectief instromen is mogelijk door het behalen van de objectieve zwem- en looplimiet
(A of B) voor de MTR worden behaald, daarvoor wordt (mogelijk) een limieten (test)
event door de NTB georganiseerd. Indien er ETU junioren cups georganiseerd worden en
er doen minstens 8 nationaliteiten per sekse mee: twee keer finishen binnen 4% van
de winnaar / winnares.
Subjectief instromen is mogelijk op basis van de vastgestelde criteria.
e. RTC Triathlon
Objectief instromen is mogelijk door het behalen van de objectieve zwem- en looplimiet,
daarvoor wordt (mogelijk) een limieten (test) event door de NTB georganiseerd. Indien
er ETU jun cups georganiseerd worden en er doen minstens 8 nationaliteiten per sekse
mee: voldoen aan de % criteria ten opzichte van de winnaar.
Subjectief instromen is mogelijk op basis van de vastgestelde criteria.
f. Regiotraining Triathlon
Objectief instromen in de regiotraining is mogelijk op basis van zwem- en looprichttijden,
daarvoor wordt (mogelijk) een regionaal limieten (test) event door de NTB
georganiseerd.
Subjectief instromen is mogelijk op basis van de vastgestelde criteria.
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