
 

Deelnamecriteria EK MTR voor Clubteams 2023 
LA BAULE (FRA) 23-24 SEPTEMBER 

 
JUNIOREN 
EK MTR Clubteams voor JUNIOREN (2004 T/M 2007)  

 

Aantal teams volgens quota van Europe Triathlon is twee (2). 

Voorwaarden voor deelname: 

- Teams bestaan uit 2 jongens/2 meisjes, die allen uiterlijk 15 mei 2023 als lid 
geregistreerd zijn en in het bezit zijn van een jeugdlicentie bij de betreffende NTB-
vereniging. 

- Teamleden zijn geboren tussen 2004 en 2007 
 

SENIOREN 
EK MTR Clubteams (voor atleten geboren 2007 of eerder)  

 

Aantal teams volgens quota van Europe Triathlon is twee (2). 

Voorwaarden voor deelname: 

- Teams bestaan uit 2 mannen/2 vrouwen, die allen uiterlijk 15 mei 2023 als lid 
geregistreerd zijn en in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie bij de betreffende 
NTB-vereniging. 

- Teamleden zijn geboren in 2007 of eerder (16+) 
 

NB Junioratleten (16+) kunnen maar één keer starten op dit EK (dus óf in een 
seniorenteam, óf in een juniorenteam). 
 
Teams die in aanmerking willen komen voor deelname kunnen zich – tot uiterlijk 15 mei 
2023 – per mail aanmelden bij Christie Brouwer, coördinator wedstrijdsport NTB 
(christie.brouwer@triathlonbond.nl). Indien zich meer teams aanmelden dan het aantal 
beschikbare startplaatsen, dan zal worden geselecteerd op basis van (in volgorde van 
belangrijkheid): 
 

- De positie van de individuele atleten op de World Triathlon Ranking op 15 mei 2023 
- De positie van de individuele atleten op de Europe Triathlon Ranking op 15 mei 2023 
- De resultaten van de vereniging in de Eredivisie 2022 (eindranking) 
- De resultaten van de vereniging in de 1eDivisie 2022 (eindranking) 
- De resultaten van de individuele atleten in het Jeugd- en juniorencircuit 2022 

 
Om deze afweging te kunnen maken dient de aanmelding dient te zijn voorzien van de 
voorlopige opstelling (2 mannen/jongens | 2 vrouwen/meisjes, met bij voorkeur één reserve 
m+v), inclusief de van toepassing zijnde gegevens t.a.v. ranking/resultaten (zie hierboven).  

De NTB draagt zorgt voor inschrijving van de gekwalificeerde teams. De kosten van 
inschrijving, reis en verblijf komen grotendeels voor rekening van de deelnemende teams. 
Er is per team een bescheiden bijdrage vanuit de NTB-beschikbaar. 
 

 
Meer informatie: 
2023 Europe Triathlon Mixed Relay Club Championships La Baule • World Triathlon 


