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Situatieschets:	

• Het	aantal	Quotumplaatsen	wat	World	Triathlon	(WT)	per	sekse	aan	Nederland	kan	
toekennen	is	0,	1,	2,	3	of	“2+reserve”.	

• De	mogelijke	 deelnemers	 zijn	 alle	 atleten	 die	 aan	het	 eind	 van	de	World	 Triathlon	
Kwalificatieperiode	 in	 de	 top-140	 van	 de	 Olympic	 Qualification	 Ranking	 (OQR)	
gerankt	staan.	

• NOC*NSF	neemt	de	 kwalificatie	 van	een	Mixed	Relay	 team	 zonder	 aanvullende	eis	
over.	Voor	individuele	kwalificatie	is	een	aanvullende	eis	van	1x	een	top-8	prestatie	in	
een	WTCS	wedstrijd	over	de	Standard	Distance	gesteld	(“Prestatie-eis”).	

	
Als	 Nederland	 één	 of	 meerdere	 Quotumplaatsen	 krijgt	 toegekend	 door	 WT,	 worden	 de	
betreffende	 atleten	 geselecteerd	 via	 onderstaande	 criteria.	 Als	 het	 aantal	 beschikbare	
Quotumplaatsen	is	ingevuld	na	een	bepaald	selectiecriterium,	vervallen	de	daaropvolgende	
criteria.	
	
Interne	selectie	voor	Olympische	Spelen	voor	Standard	Distance	triathlon	en	Mixed	Relay	

	
1. De	 door	 WT	 toegewezen	 Quotumplaatsen	 worden	 door	 de	 NTB	

Toewijzingscommissie	per	sekse	ingevuld	met	de	topsporters	die	voldaan	hebben	aan	
de	Prestatie-eisen	voor	individuele	Standard	Distance	kwalificatie	na	beëindiging	van	
de	 Olympische	 Kwalificatie	 Periode	 in	 2024,	 doch	 uiterlijk	 1	 dag	 voor	 de	 datum	
waarop	NOC*NSF	de	quotumplaatsen	moet	bevestigen	aan	WT.			
	

2. Indien	er	meer	 topsporters	hebben	voldaan	aan	de	Prestatie-eisen	voor	 individuele	
Standard	 Distance	 kwalificatie	 dan	 dat	 er	 Quotumplaatsen	 toegewezen	 zijn,	 dan	
worden	 deze	 topsporters	 op	 een	 longlist	 geplaatst	 en	 geldt	 onderstaande	 interne	
selectieprocedure:		
		
A. Vanaf	de	longlist	worden	de	topsporters	aangewezen	die	de	hoogste	prestatie	in	

een	 WTCS	 Standard	 Distance	 race	 tijdens	 de	 Olympische	 Kwalificatie	 Periode	
hebben	behaald;		

B. Indien	A	niet	 tot	de	 invulling	van	de	beschikbare	Quotumplaatsen	 leidt	doordat	
meerdere	 topsporters	gelijk	 scoren,	 zal	binnen	die	groep	 topsporters	degene(n)	
aangewezen	 worden	 voor	 de	 resterende	 Quotumplaats(en)	 met	 het	 hoogste	
aantal	 top-8	 prestaties	 in	WTCS	 Standard	Distance	 races	 tijdens	 de	Olympische	
Kwalificatie	Periode;		

C. Indien	A	én	B	niet	tot	invulling	van	de	Quotumplaats(en)	leiden	doordat	meerdere	
topsporters	 gelijk	 scoren,	 zal	binnen	die	 groep	 topsporters	degene	aangewezen	
worden	 die	 de	 hoogste	 positie	 bekleedt	 op	 de	 WT	 Individual	 Olympic	
Qualification	 Ranking	 na	 beëindiging	 van	 de	 Olympische	 Kwalificatie	 Periode	 in	
2024.	



	
3. Indien	door	WT	Quotumplaatsen	zijn	toegewezen	op	grond	van	plaatsing	van	een	

Mixed	Relay-team	én	er	minder	dan	twee	topsporters	zijn	aangewezen	door	de	NTB	
Toewijzingscommissie	op	basis	van	criteria	1	en	2,	dan	wordt/worden	die	resterende	
Quotumplaats(en)	ingevuld	door	de	topsporter(s)	die	in	de	top	140	van	de	WT	
Individual	Olympic	Qualification	Ranking	staat/staan,	na	beëindiging	van	de	
Olympische	Kwalificatie	Periode	in	2024.	

	
4. Indien	er	meer	topsporters	in	de	top	140	van	de	WT	Individual	Olympic	Qualification	

Ranking	staan,	na	beëindiging	van	de	Olympische	Kwalificatie	Periode	in	2024,	dan	er	
Quotumplaatsen	zijn,	dan	worden	deze	topsporters	-	niet	zijnde	de	al	aangewezen	
topsporters	op	grond	van	criteria	hierboven	-	op	een	longlist	geplaatst	en	geldt	
onderstaande	interne	selectieprocedure:		

	
A. Vanaf	de	longlist	wordt	het	startende	team	topsporter(s)	aangewezen	wat	

Quotumplaatsen	heeft	gehaald	tijdens	één	van	de	WK’s	Mixed	Team	Relay	in	de	
Olympische	Kwalificatie	Periode;	

B. In	het	geval	dat	meer	topsporters	aan	A	hebben	voldaan	dan	er	Quotumplaatsen	
beschikbaar	zijn,	dan	zal	binnen	die	groep	topsporters	degene	aangewezen	
worden	die	de	hoogste	positie	bekleedt	op	de	WT	Individual	Olympic	
Qualification	Ranking	na	beëindiging	van	de	Olympische	Kwalificatie	Periode	in	
2024;	

C. Wanneer	na	het	doorlopen	van	lid	A	en	B	nog	Quotumplaats(en)	over	zijn,	dan	
wordt	de	atleet	geselecteerd	die	de	hoogste	positie	bekleedt	op	de	WT	Individual	
Olympic	Qualification	Ranking	na	beëindiging	van	de	Olympische	Kwalificatie	
Periode	in	2024.	

	
	
Teamsamenstelling	Mixed	Relay	
	
Indien	 er	 drie	 Quotumplaatsen	 zijn	 behaald	 bij	 de	 mannen	 en/of	 vrouwen	 wordt	 de	
teamsamenstelling	voor	de	Mixed	Relay	gemaakt	tijdens	de	Olympische	Spelen	na	de	laatste	
individuele	Standard	Distance	race.	De	Headcoach	beslist	over	de	teamsamenstelling	en	de	
startvolgorde.	
	
	
	 	



Reserves	
	
Indien	er	door	WT	Quotumplaatsen	voor	de	Mixed	Relay	zijn	toegewezen	maar	er	géén	drie		
individuele	 Quotumplaatsen	 zijn	 toegewezen,	 zal	 de	 NTB	 Toewijzingscommissie	 per	 sekse	
één	Reserve	aanwijzen.	Dit	gebeurt	na	beëindiging	van	de	Olympische	Kwalificatie	Periode	in	
2024,	 doch	 uiterlijk	 1	 dag	 voor	 de	 datum	 waarop	 NOC*NSF	 de	 quotumplaatsen	 moet	
bevestigen	aan	WT.	De	Reserve	zal	worden	aangewezen	uit	de	groep	topsporters	die	op	de	
longlist	 staan	 bestaande	 uit	 alle	 topsporters	 uit	 de	 top-140	 van	 de	 Olympic	 Qualification	
Ranking.	 Een	 Reserve	 zal	 niet	 worden	 voorgedragen	 voor	 Kwalificatie	 en	 Uitzending	 aan	
NOC*NSF.	 Een	 Reserve	 kan	 alleen	 ingezet	worden	 tot	 de	 uiterste	 datum	waarop	 voor	 de	
Olympische	Spelen	voor	de	Mixed	Relay	een	“late	athlete	replacement”	is	toegestaan.		
Het	 aanwijzen	 van	 deze	 Reserve(s)	 zal	 gebeuren	 door	 het	 opnieuw	 doorlopen	 van	
bovenstaande	interne	selectie-artikelen.	
	

	
	

	
	

	


