Selectiecriteria Lange Afstand selectie (LA) 2022
Atleten die aan onderstaande criteria voldoen komen in aanmerking voor opname
in de NTB 2022 Lange Afstand (LA) A-selectie. In het verlengde daarvan komen
zij, indien voldoende quota, als eerste in aanmerking voor deelname aan EK’s en
WK’s in de eliteserie. Tevens kunnen deze atleten starten op een zogenaamde
‘Pro-licentie’ voor deelname aan de lange afstand wedstrijden als professioneel
atleet.
Objectief:
1. Een top 10 notering in een Ironman- of Challenge wedstrijd. Deze notering
moet zowel voor de vrouwen als de mannen binnen de 8% van de winnaar
zijn gerealiseerd. Tevens mag dat resultaat niet langer dan 1 jaar
voorafgaande het lopende seizoen gerealiseerd zijn.
2. De nummers 1 t/m 3 (m/v) van het laatst gehouden NK LA (3.8/180/42),
mits de nummers 2 en 3 binnen de 4% van de winnaar zijn geëindigd.
3. De Nederlands Kampioen (m/v) Midden Afstand, op voorwaarde dat de
betreffende atleet de ambitie heeft om te kiezen voor de LA.
Subjectief:
4. ‘Talenten’ kunnen op basis van de aangeleverde gegevens of op advies
van de andere coördinatoren worden ‘voorgedragen’ voor de LA selectie.
De coördinator LA zal deze voordracht in samenspraak met de technisch
directeur beoordelen.
Voor 2022 bestaat de A selectie Lange Afstand uit de volgende vrouwen en
mannen:
1.
2.
3.
4.

Els Visser
Sarissa de Vries
Janien Lubben
Tessa Kortekaas
5. Miriam van Reijen
6. Erik-Simon Strijk
7. Evert Scheltinga
8. Sven Strijk
9. Milan Brons
10.Niek Heldoorn
11.Menno Koolhaas
12.Stef Overmars
13.Diederik Scheltinga

Selectie criteria EK Lang Almere
Om tot een goede en evenwichtige selectie te komen voor het EK Lang in 2022
(Almere) zijn de volgende criteria van kracht:
Objectief volgens quota van Europe Triathlon 6 atleten:
1. Zes atleten (m/v) die voldoen aan de voorwaarden voor opname in de
2022 A-selectie LA en het EK Lang als aantoonbaar hoofddoel in hun
wedstrijdplanning willen opnemen. Aan deze eisen hebben de navolgende
atleten per 01/01/2022 voldaan en zijn voorgeselecteerd: Erik Simon
Strijk, Evert Scheltinga, Milan Brons, Niek Heldoorn, Menno Koolhaas,
Sarissa de Vries, Els Visser, Janien Lubben en Tessa Kortekaas. Noot:
Deze atleten dienen wel wedstrijdfit te zijn en dit moeten de resultaten
voor 1 juli 2022 ook aantonen. NB extra startplaatsen zijn aangevraagd,
i.g.v. toekenning worden deze in de criteria toegevoegd.
2. De Nederlandse kampioen en de nummer twee op het NK-middenafstand
in Nieuwkoop 12/06/2022. Wanneer deze atleten al geselecteerd zijn door
criteria genoemd onder (1), dan worden de quota plaatsen onder (2) op
subjectieve wijze verdeeld worden (zie hieronder).
3. Mocht Nieuwkoop door de voortdurende pandemie geen doorgang vinden
dan zal er op een alternatief parcours over de 70.3 afstand voor een
selecte groep een selectiewedstrijd georganiseerd worden. Deze wedstrijd
zal ongeveer 2 maanden voor het EK plaats vinden. Nadere informatie
volgt i.g.v. Nieuwkoop niet doorgaat.
Subjectief: de Coördinator LA bepaalt in samenspraak met de technisch
directeur – op basis van het aantal beschikbare startplaatsen – welke atleten
worden aangewezen voor deelname. Voorwaarden daarbij zijn (in volgorde van
belangrijkheid):
Atleten uit de A selectie die niet voorgeselecteerd zijn en voor 1 juli vormbehoud
hebben getoond en het WK Lang als aantoonbaar hoofddoel in hun
wedstrijdplanning willen opnemen en dit gemeld hebben bij de Coördinator LA.
Atleten van buiten de A selectie die voor 1 juli voldoen aan de LA Selectie
criteria, én aantoonbaar het EK lang 2022 als hoofddoel hebben. Deze atleten
komen, wanneer zij dit gemeld hebben bij de Coördinator LA, in aanmerking voor
de resterende quota.
De volgende aanvullende bepalingen gelden voor Elite-atleten bij het EK lang in
Almere:
1. De uiterlijke inschrijfdatum bij de Europe Triathlon is 1 juli 2022 (via NTBBondsbureau).
2. Een bewijs van Sport Medisch Onderzoek is noodzakelijk voor inschrijving
van wedstrijden die georganiseerd worden onder de vlag van World
Triathlon en Europe Triathlon: https://bit.ly/3sDi1ro.
3. Het dragen van het officiële NTB landentenue is verplicht (meer info via
bondsbureau).

4. Atleten die in de eliteserie starten komen alléén in aanmerking voor
overallprijzen, niet voor evt. agegroup prijzen.
Heb je ambitie om te starten in de eliteserie van het EK Lang stuur dan je
sportieve CV met daarin je concrete doelstellingen (kort/midden/lange termijn),
prestaties in het verleden, je beste tijden per disciplines van een LA wedstrijd en
wie je gelicentieerde triathlontrainer is naar LA coördinator Rik van Trigt via
info@triathlonbond.nl of naar rikvantrigt-coaching@kpnmail.nl .
Kijk voor deelname als agegrouper aan het EK Lang (en andere
kampioenschappen) op https://www.triathlonbond.nl/meedoen/agegroupers/

Ironman/Challenge PRO-licentie
Triatleten (m/v) die als PRO willen gaan racen in LA of 70.3 wedstrijden, maar
(nog) niet voldoen aan bovenstaande criteria kunnen hiervoor een aanvraag
doen bij de NTB en zullen dit met een atleten CV (resultaten, doelen, trainer)
moeten onderbouwen. De coördinator LA zal deze aanvraag - eventueel in
samenspraak met de technisch directeur - beoordelen. Atleten die op deze wijze
een PRO licentie hebben verkregen worden opgenomen in de B selectie.
Mail hiervoor naar Rik van Trigt (coördinator LA) via info@triathlonbond.nl of
rikvantrigt-coaching@kpnmail.nl
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