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Afvaardigingscriteria Crosstriathlon 2018 

 
Om deel te nemen aan de kampioenschappen dient aan een aantal criteria voldaan te 
worden. Daarnaast heeft de technisch coördinator de mogelijkheid een aantal atleten aan te 
wijzen. 
 
Indien het aantal startplaatsen hiertoe mogelijkheden biedt zal het bij een aantal 
kampioenschappen mogelijk zijn om op eigen kosten deel te nemen aan het kampioenschap 
voor elite, beloften en junioren. De technisch coördinator beoordeelt hierbij of dit 
organisatorisch wenselijk is en het niveau van desbetreffende atleet voldoende is om mee te 
kunnen met het niveau van het kampioenschap. De schaarse aan financiën kunnen het 
noodzakelijk maken om een eigen bijdrage in rekening te brengen. 
 
Van belang is om tijdig belangstelling voor deelname kenbaar te maken aan de  
technisch coördinator! 
 
 
De volgende kampioenschappen worden in 2018 georganiseerd: 
 10 jul WK Cross Triathlon (Fyn, DK) 
 25 okt EK Crosstriathlon (Ibiza, ES) 
 
 
 
Technisch Coördinator 
Armand van der Smissen 
armand.van.der.smissen@triathlonbond.nl 
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10 jul 2018 – WK Crosstriathlon 
Multisportfestival Fyn (DK) 
 

Voorgeselecteerd 

Op basis van resultaten in 2017, nationaal en internationaal. 
 Mark Hamersma 
 Maud Golsteyn 
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 NK Crossduathlon 
Austerlitz 

21 apr 2018 

Trinatura korte afstand 
La Roche (BE) 
27 mei 2018 

Beachchallenge 
Den Haag 

16 jun 2018 
Mannen elite 1 1 1 
Mannen U23 2 1 (overall) 2 
Mannen junior 1 nvt 1 (korte afstand) 
Vrouwen elite 1 1 1 
Vrouwen U23 2 1 (overall) 2 
Vrouwen junior 1 nvt 1 (korte afstand) 

  
Resultaten dienen geleverd te worden in een representatief veld. Aanvullend op 
crossduathlon een gezwommen zwemtijd op 1500/750m overleggen of zwemmen: 
 
 Senioren Junioren 
Mannen 22:30 min 11:30 min 
Vrouwen 25:00 min 12:45 min 

 
Indien de resultaten niet behaald zijn in een representatief veld dan heeft de TC het recht om 
niet te selecteren. Indien het veld representatief is kan de TC ook atleten met een lagere 
klassering aanwijzen. 
 
 
Ad 2 Subjectief  
 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 mei 2018 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 15 juni. De technisch coördinator heeft het laatste woord.  
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25 okt 2018 – EK Crosstriathlon 
Multisportfestival Ibiza (ES) 
 

Selectiecriteria  

 
Ad 1 Objectief 
 
Minimaal vereiste prestaties: 
 

 WK Cross Triathlon 
Fyn (DEN) 
10 jul 2018 

25/8 Renkum 9/9 (NK) Ameland 

Mannen elite 6 1 1 
Mannen U23 8 2 2 
Mannen junior 3 - 1 
Vrouwen elite 4 1 1 
Vrouwen U23 6 2 2 
Vrouwen junior 3 - 1 

  
Resultaten dienen geleverd te worden in een representatief veld. 
 
 
Ad 2 Subjectief  
 
Voor alle atleten geldt dat zij belangstelling voor kampioenschap kenbaar dienen te maken 
aan de technisch coördinator uiterlijk 1 september 2018 onder overlegging van 
voorbereidende traject richting het EK. Indien de technisch coördinator hier aanleiding toe 
ziet kan hij afwijken van bovenstaande criteria. Er zal ook naar een persoonlijk 
voorbereidingstraject gekeken worden. 
 
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 30 september. De technisch coördinator heeft het laatste woord. 


