
 

 
AANVULLENDE Kwalificatiecriteria EK sprint 
OLSZTYN (POL) – MANNEN ELITE EN O.23 

 
 
In de eerder gestelde criteria gingen we ervan uit dat er meer mannen op de startlijst van de Europe Cup 
Quarteira zouden komen dan nu het geval is. Mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat deze wedstrijd door 
meerdere landen gebruikt wordt voor kwalificatie en/of door atleten om hun ranking te verbeteren t.b.v. 
kwalificatie. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de selectiecriteria voor de mannen O.23 en elite mannen aan te 
passen. Na afstemming met de atletencommissie zijn we tot onderstaande aanvullende selectiecriteria gekomen.  
 
De eerder gecommuniceerde selectiecriteria voor Junioren en vrouwen O.23 en elite vrouwen wijzigen niet. De 
reden hiervan is dat op basis van de eerder gecommuniceerde selectiecriteria meerdere atleten zich alsnog voor 
de wedstrijd in Quarteira hebben ingeschreven en inmiddels ook zijn toegelaten.  
 
ONDER 23 JAAR (O.23)    
  
EK SPRINT O.23 - OLSZTYN (POL) 28 MEI    
Aantal volgens quota van Europe Triathlon 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 3 dagen na uitnodiging aan of ze 
willen deelnemen. 
Zijn er vervolgens nog startplaatsen in te vullen dan kunnen aan dit EK sprint O.23 volgens de volgende criteria 
deelnemen:   
  
Vrouwen:  
1. Bij één startplek: de snelste vrouw tijdens de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.   
2. Bij twee startplekken: de snelste twee vrouwen tijdens de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.  
  
Mannen:  
Geselecteerd zijn de twee hoogst genoteerde atleten van de World Ranking per 18-04-22. De atleten geven 
uiterlijk binnen 3 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. Zijn er nog startplaatsen in te vullen dan 
wordt telkens de volgende atleet op de World Ranking geselecteerd.  
Indien een atleet buitengewoon goed presteert in de wedstrijden van Quarteira, Melilla of Yenisehir, dat wil 
zeggen de snelste Nederlander en binnen de 4% van de winnaar finishen, dan wordt een wildcard aangevraagd 
voor deze atleet.  
De Technisch Directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op de World 
Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.    
 
SENIOREN   
  
EK SENIOREN SPRINT - OLSZTYN (POL) 28 MEI    
Aantal volgens quota van Europe Triathlon en is waarschijnlijk 2 vrouwen en 2 mannen. Aan dit EK 
Senioren kunnen, via de volgende criteria, deelnemen:     
Geselecteerd zijn de twee hoogst genoteerde atleten van de World Ranking per 18-04-22. De atleten geven 
uiterlijk binnen 3 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. Zijn er vervolgens nog startplaatsen in te 
vullen dan kunnen deelnemen:  
Vrouwen:  
1. Bij één startplek: de snelste vrouw tijdens de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.   
2. Bij twee startplekken: de snelste twee vrouwen tijdens de Europa cup op 27-03-22 in Quarteira.  
  
Mannen:  
Geselecteerd zijn de twee hoogst genoteerde atleten van de World Ranking per 18-04-22. De atleten geven 
uiterlijk binnen 3 dagen na uitnodiging aan of ze willen deelnemen. Zijn er vervolgens nog startplaatsen in te 
vullen dan wordt telkens de volgende atleet op de World Ranking geselecteerd.  
De Technisch Directeur heeft het recht om af te zien van het doorschuiven naar een volgende atleet op de World 
Ranking als daar gegronde redenen voor zijn.   


