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Selectieprocedure ITU WK Agegroup
- Rotterdam 15-17 september 2017 -

Hier volgen de selectievoorwaarden en –procedure voor alle agegroupatleten die
België willen vertegenwoordigen tijdens het ITU WK Agegroup (AG) – 15-17
september 2017

Selectievoorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Per agegroup (16+ voor sprint/18+ voor Standard Distance, 20+, 25+, 30+, 35+ en
verder) zijn er zowel voor mannen als vrouwen maximaal 20 plaatsen beschikbaar.
Dit geldt voor zowel Sprint (S) als Standard distance (SD).
Alle AG atleten hebben de Belgische nationaliteit of verblijven al minstens 3 jaar in
België en zijn ondertussen niet uitgekomen voor een ander land.
Alle AG atleten moeten in het bezit zijn van een geldige wedstrijdlicentie via VTDL of
LBFTD vooraleer zij zich kunnen kwalificeren voor het WK 2017.
De AG atleten dragen de nationale wedstrijdkledij.
De selectie van de AG atleten aan het WK Sprint of SD gebeurt op basis van de
deelname en prestatie aan de door de BTDF vooropgestelde AG selectiewedstrijden.
De inschrijvingen voor dit WK worden door de BTDF in orde gebracht, analoog aan
andere EK’s en WK’s.
De kosten voor inschrijving (nog te bepalen door organisatie), kledijpakket, transport en
eventueel verblijf komen voor rekening van de deelnemer.

Selectiewedstrijden
Omwille van de gewijzigde reglementering inzake drafting en non-drafting voor
sprintwedstrijden, zullen de deelnemers zich apart voor Sprint en Standard distance kunnen
kwalificeren. Tijdens het EK 2016 zal de sprint wedstrijd nog non-drafting zijn, het WK sprint
2016 is echter reeds een drafting wedstrijd. Vanaf 2017 zijn alle sprint wedstrijden drafting.
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Selectiewedstrijden Sprint
•
•
•

D

ND

16 mei 2016
Charleroi
12 juni 2016
BK Sprint te Gullegem
3-4 september 2016 Mechelen

Selectiewedstrijden Standard distance
•
•
•
•
•

22 mei 2016
26 juni 2016
15 augustus 2016
28 augustus 2016
18 september 2016

Seneffe
Retie
BK SD te Izegem
Viersel
Opprebais

Selectiewedstrijden 2017
•
•

25/3 De Haan (sprint)
21/5 Seneffe (Standard distance)

Selectieprocedure
•

De atleet meldt zich aan voor één of meerdere selectiewedstrijden in 2016 (via
3ntrance voor de Vlaamse wedstrijden)
• Bij de sprint wedstrijden kunnen de eerste 5 atleten zich kwalificeren, bij Standard
Distance de eerste 4. De resterende 5 plaatsen voor sprint worden aangevuld met
atleten die geselecteerd zijn voor SD en beide afstanden willen combineren.
• Na deelname aan de wedstrijd ontvangen de (nog niet geselecteerde) atleten een
email met registratieformulier om hun interesse voor een startplaats (S, SD of beide)
kenbaar te maken.
• De 2de maandag na de selectiewedstrijden worden de geselecteerde atleten kenbaar
gemaakt via de federatie websites. De lijst zal na elke wedstrijd bijgewerkt worden.
• De selectie van de atleten gebeurt op basis van de categorie waartoe de atleet zal
behoren in 2017, ook al behoort de atleet in 2016 nog tot een andere categorie.
• Zowel voor sprint als SD zal nog 1 selectiewedstrijd voorzien worden begin 2017. Via
deze wedstrijd kunnen alle resterende plaatsen ingevuld worden.
• Geselecteerde atleten zullen een uitnodiging tot definitieve registratie ontvangen.
Deze registratie is bindend en wordt bevestigd via betaling van de toegezonden
factuur. Aan de betalingsverplichting moet binnen een maand voldaan zijn, anders
vervalt het recht op deelname.
• Atleten die aanspraak willen maken op één van de wildcards (bijvoorbeeld leden
van nationale selecties, Belgische atleten die woonachtig zijn in het buitenland, …
kunnen hier o.b.v. prestaties en een duidelijke motivatie– tot uiterlijk 31/12/2016 –
een aanvraag voor doen bij de Agegroup coördinator via
werner.taveirne@gmail.com.
Voor bijkomende informatie of vragen kan je steeds terecht bij onze Agegroup
coördinator Werner Taveirne via werner.taveirne@gmail.com of gsm +32 472 889 309.

