
 
 

Kwalificatiecriteria EK sprint OLSZTYN (POL) 
Junioren / <23 / senioren 

JUNIOREN  
EK JUNIOREN (2003 T/M 2006) - OLSZTYN (POL) 28 MEI   
Aantal volgens quota van Europe Triathlon en is 2 meisjes en 2 jongens.    
  
Aan het EK Junioren kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:    
1. Het snelste meisje en de snelste jongen tijdens de Europa junior cup op 27-03-22 in 
Quarteira.   
2. Het snelste meisje en de snelste jongen tijdens de JJC wedstrijd op 10-04-22 in 
Arnhem.   
Als Europe Triathlon ruimte geeft voor een derde meisje of jongen, dan zal die plek 
toegewezen worden aan de nummer twee van de wedstrijd in Quarteira op 27-03-22. 
Mochten er calamiteiten plaats vinden tijdens de junioren race in Quarteira met een van 
de junioren met een top 30 Europese junioren ranking (2021) dan houdt de NTB het 
recht om een andere atleet aan te wijzen dan de nummer twee van de wedstrijd in 
Quarteira.  
Mochten onder 1 en 2 genoemde atleten dezelfde persoon zijn, dan wordt de nummer 2 
van de wedstrijd in Quarteira aangewezen. 
 
EK JUNIOREN TEAMRELAY - OLSZTYN (POL) 28 MEI   
Maximaal 1 mixed team op basis van de Europe Triathlon quota. Het snelste meisje en 
de snelste jongen uit de individuele EK junioren race starten in de mixed team relay. De 
tweede atleet (m/v) voor de MTR, wordt na de individuele wedstrijd van het EK junioren 
aangewezen door de begeleidende coaches samen met de hoofdcoach talentontwikkeling 
onder verantwoording van de technisch directeur.    
 
ONDER 23 JAAR (O.23)   
EK SPRINT O.23 - OLSZTYN (POL) 28 MEI   
Aantal volgens quota van Europe Triathlon en is waarschijnlijk 2 vrouwen en 2 
mannen. Aan dit EK O.23 kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:   
Voorgeselecteerd zijn de twee hoogst genoteerde atleten (m/v) in de Top 150 van de 
World Triathlon ranking per 18-04-22. De atleten geven uiterlijk binnen 5 dagen na 
uitnodiging aan of ze willen deelnemen.   
Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan kunnen aan dit EK sprint O.23, volgens de 
volgende criteria  deelnemen:   
 
1. Bij één startplek: de snelste vrouw of de snelste man tijdens de Europa cup op 
27-03-22 in Quarteira.  
 
2. Bij twee startplekken: de snelste twee vrouwen of de snelste twee mannen tijdens 
de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.   
Wanneer Nederland een extra startplek krijgt (wildcard) van de World Triathlon / 
Europe Triathlon, dan wordt deze startplaats toegekend aan de nummer 3 van de 
wedstrijd in Quarteira, mits deze atleet is gefinisht binnen 8% van de winnaar / 
winnares.  
 
 
  



 
 

SENIOREN  
EK SENIOREN SPRINT - OLSZTYN (POL) 28 MEI   
Aantal volgens de quota van Europe Triathlon en is waarschijnlijk 2 mannen en 2 
vrouwen. Aan dit EK kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:   
  
De twee hoogst genoteerde atleten (m en v) op de World Triathlon ranking, stand per 

18-04-22. De atleten geven uiterlijk binnen 5 dagen na uitnodiging aan of ze willen 
deelnemen.   

Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan kunnen aan dit EK senioren Sprint, volgens 
de volgende criteria  deelnemen:   
  
1. Bij één startplek: de snelste vrouw of de snelste man tijdens de Europa cup op 
27-03-22 in Quarteira.  

2. Bij twee startplekken: de snelste twee vrouwen of de snelste twee mannen tijdens 
de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.   
 


