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Uitgangspunten: 

Deelnemende atleten komen uit de geboortejaren 2001 en 2002. 

 

Er nemen 32 meisjes en 32 jongens junioren deel aan de YOG 2018.  Zij zullen op de 

YOG eerst deelnemen aan een individuele sprintrace en daarna voor de beste per 

continent een mixed teamrelay. Teams van Europa nemen het op tegen de andere 

continenten. Er zullen voor Europa 6 teams samengesteld worden. 

 

Voor Europa kunnen zich maximaal 12 meisjes en 12 jongens kwalificeren. Voor Noord 

en Zuid Amerika 7 jongens en meisjes, voor Azië 5, voor Afrika 3, voor Oceanië 2, voor 

de home nation 1 en er zijn 2 ITU  wildcards.  

 

Net zoals bij de ‘Olympische spelen’ is het prioriteit A, dat er een plaats voor het land 

behaald wordt. Die zal behaald kunnen worden tijdens de ETU YOG kwalificatie wedstrijd 

die op 7 juli 2018 in Banyoles SPA georganiseerd gaat worden. 

De quota die door de ETU aan Nederland is toegewezen zijn in ieder geval 2 plaatsen in 

de jongenswedstrijd en 2 plaatsen in de meisjesrace.  

 

Indien er een landenplek behaald is in Banyoles door bij de top 12 landen te eindigen, zal 

het interne kwalificatie reglement uitsluitsel geven welke individuele atleet de landenplek 

gaat innemen tijdens de YOG.  

 

De nationale federaties die een landenplek behaald hebben tijdens de Europese 

kwalificatie wedstrijd dienen twee weken na de kwalificatie wedstrijd de keuze door te 

geven welke atleet het land gaat vertegenwoordigen. 

 

NOC*NSF en de NTB willen de beste atleet afvaardigen. Dit zal naar voren dienen te 

komen in het interne kwalificatie en selectie proces wat hieronder is beschreven. 

 

Europese Landenkwalificatiewedstrijd op 7 juli 2018 in Banyoles 

Volgens quota van ETU kan elk land inschrijven. De NTB zal maximaal deze quota 

benutten bij voldoende kwalitatieve atleten met internationale ervaring. 

 

Aan deze ETU YOG kwalificatie wedstrijd kunnen in 2018 de atleten deelnemen 

die zich kwalificeren via de volgende objectieve criteria in 2 races:  

1. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior van geboortejaar 2001 en 

2002, in de JJC stayerwedstrijd in Haarlemmermeer 19 mei. 

2. De snelste meisjes junior en de snelste jongens junior van geboortejaar 2001 en 

2002 op het NK sprint in Rotterdam op 2 juni. 

 

Subjectief:  

Als één atleet in beide wedstrijden de snelste is, wordt de overgebleven aanwijsplaats 

door de technische staf subjectief ingevuld. De technisch directeur kan in overleg met de 

technische staf één of meerdere extra atleten subjectief aanwijzen door resultaten 

behaald in ETU jun cups tot 31 mei 2018. Deze kunnen alleen starten wanneer Nederland 

voldoende startplaatsen heeft (quota) of krijgt (extra wildcard) van de ITU/ETU. Zie 

verder het document over kwalificatie en interne criteria YOG op www.toptriathlon.nl   
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❖ Noot: Op de ETU YOG kwalificatie wedstrijd is er naast de individuele race ook een 

mixed-team-relay de dag na de individuele wedstrijd waarbij Nederland zal 

deelnemen met 1 team. De teamopstelling (2 dames/ 2 heren) zal na de individuele 

race worden bekend gemaakt. De uitslag van de teamrelay heeft geen invloed op de 

YOG kwalificatie. 

 

 

Kwalificatiereglement voor de individuele start YOG 1-12 oktober 2018. 

 

Wanneer NL een landenplaats behaald tijdens het Europese kwalificatie evenement, dan 

zal de technische staf de atleet aanwijzen die NL gaat vertegenwoordigen op de Youth 

Olympic Games.  

 

Nederlandse eisen objectief:  

• De eerste jongen of meisje (2001/2002) binnen de top 6 (geschoond 1 atleet per 

land) van de ETU YOG kwalificatie wedstrijd. 

 

Subjectief:  

• Haalt NL wel een landenplaats, maar finisht de eerste NL atleet op een geschoonde 

plaats 7 tot en met 12, dan zal de technisch directeur, in overleg met de technische 

staf,  de YOG deelnemer aanwijzen uit de deelnemers aan de YOG kwalificatie 

wedstrijd. Uitgangspunt is dat de sterkste atleet deel neemt aan de YOG 2018. Deze 

beslissing wordt genomen met mee ‘weging’ van de resultaten van de ETU junioren 

cups 2018 tot de deadline van aanmelden atleet bij ITU en IOC.  

 

Algemene adviezen:  

Jaargang 2001 is in 2017 al gerechtigd om deel te nemen aan ETU jun cups en jaargang 

2002 vanaf 1 januari 2018.  Dat is een pre om alvast ervaring op te doen en kennis te 

maken met het internationale niveau. Het makkelijkst kan dat in Holten indien er genoeg 

startplaatsen zijn. Anders zijn er andere ETU junioren cups die je kan vinden op 

http://www.triathlon.org/events#q=junior%20european&hPP=15&idx=events&p=0&fR%

5Bfederation_event%5D%5B0%5D=false&is_v=1  

Daarnaast helpt ervaring opdoen in stayer JJC races, eredivisie en 1e divisie 

stayerwedstrijden. Indien je de ambitie hebt om deel te nemen aan dit kwalificatie 

traject, kan je ook overleggen met de TO trainers of je trainingsprogramma aansluit op 

de internationale benchmark.   

 

 

Adrie Berk / 9 april 2018 
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