
 

Kwalificatiecriteria EK MTR voor Clubteams 2022 

 
 
JUNIOREN 
EK MTR Clubteams voor JUNIOREN (2003 T/M 2006) - BANYOLES (SPA) 27-28 
AUGUSTUS 
 
 
Aantal teams volgens quota van Europe Triathlon is twee (2).  
 
Voorwaarden voor deelname: 
 
- Teams bestaan uit 2 jongens/2 meisjes, die allen uiterlijk 27 maart 2022 (start jeugd- 

en juniorencircuit ) in het bezit waren van een jeugdlicentie bij de betreffende NTB-
vereniging. 

- Teamleden zijn geboren tussen 2003 en 2006 
 
 
Aan het EK MTR clubteams Junioren kan/kunnen deelnemen: 
 

1. De teams die als respectievelijk het eerste en tweede verenigingsteam eindigen in 
de JJC MTR wedstrijd in Rotterdam op zondag 26 juni 2022, ook als daarin 
atleten van start gaan die jonger zijn dan de atleten die startgerechtigd zijn op het 
EK. Deze atleten kunnen derhalve wél bijdragen aan de kwalificatie van hun 
vereniging, maar kunnen – vanwege de voor dit kampioenschap geldende 
internationale regels – niet worden opgesteld tijdens het EK.  

 
Als één of beide gekwalificeerde teams besluit(en) af te zien van deelname (ook als dat is 
omdat er niet genoeg startgerechtigde leden zijn), wordt in overleg met de technische staf 
van de NTB bepaald of de startplaats(en) wordt/worden doorgeschoven naar het volgende 
team dat aan de deelnamevoorwaarden voldoet.  
 
 
SENIOREN 
EK MTR Clubteams (voor atleten geboren 2006 of eerder) - BANYOLES (SPA) 27-
28 AUGUSTUS 
 
 
Aantal teams volgens quota van Europe Triathlon is twee (2).  
 
Voorwaarden voor deelname: 
 
- Teams bestaan uit 2 mannen/2 vrouwen, die allen uiterlijk 28 mei 2022 (start 

Eredivisie Triathlon) in het bezit waren van een wedstrijdlicentie bij de betreffende 
NTB-vereniging. 

- Teamleden zijn geboren in 2006 of eerder (16+) 
 
 
  



 

Aan het EK MTR clubteams kunnen deelnemen: 
 

De teams die respectievelijk als eerste en tweede verenigingsteam eindigen in de 
MTR wedstrijd in Rotterdam op zondag 26 juni 2022. 

 
Als één of beide gekwalificeerde teams besluit(en) af te zien van deelname (ook als dat is 
omdat er niet genoeg startgerechtigde leden zijn), wordt in overleg met de technische staf 
van de NTB bepaald of de startplaats(en) wordt/worden doorgeschoven naar het volgende 
team dat aan de deelnamevoorwaarden voldoet. 
 
 
 
NB Junioratleten (16+) kunnen maar één keer starten op dit EK (dus óf in een 
seniorenteam, óf in een juniorenteam).  
 
 
 
De NTB draagt zorgt voor inschrijving van de gekwalificeerde teams. 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:  
Christie Brouwer, coördinator wedstrijdsport (christie.brouwer@triathlonbond.nl)    


