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Selectiecriteria Paracycling voor WK Weg Baie Comeau 2022 (ovb) 
 

Selectiecriteria: 

Sportbond KNWU 

Onderdeel Weg 

Bondscoach Floris Goesinnen 

Categorieën  Minimale Prestatie Voorwaarden 

 

• H 

• B 

• C 

• T 
 

 

• 1x top 4 in World Cup Houffalize (BEL) 
(locatie ovb) 

of 

• 1x top 4 in World Cup Elzach (DUI) 
(locatie ovb) 

of  

• 1x winst C1 wedstrijd (totaal 
klassement) 
 

 

• Neemt deel aan NK’s. 
 

• Neemt deel aan pre 
WK-voorbereiding. 

 

• Neemt deel aan 1x 
C1 

• De definitieve selectie wordt voor maandag 1 juli 2022 bekend gemaakt. 
 
Clausule “kleine deelnemersvelden” 
Deelnemersveld van selectiecriteria wedstrijden: In geval het aantal gestarte deelnemers acht of 
minder is gaat de eis omhoog, per deelnemersveld uitgewerkt in onderstaande tabel.  
 

Aantal deelnemers WK A-Selectie          
WC individueel 

WK B-Selectie     
WC individueel 

C1 individueel 

8 deelnemers of meer Top 4 nvt Top 1 

7 deelnemers Top 3 nvt Top 1 

6 deelnemers Top 3 nvt Top 1 

5 deelnemers Top 2 nvt Top 1 

4 deelnemers Top 2 nvt Top 1 

3 deelnemers Top 1 nvt Nvt 

2 deelnemers Top 1 nvt Nvt 

• Per evenement zal er achteraf een toets plaatsvinden of het deelnemersveld representatief was in 
vergelijking tot de gestelde criteria. 

• Per evenement kun je je plaatsen per onderdeel (weg, tijdrit). 

• In het geval van een gecombineerde wedstrijd waarbij verschillende klassen bij elkaar in de uitslag 
staan wordt de uitslag gerelateerd aan de wedstrijd zoals die wordt verreden op het WK.  
 

 Top 4 Top 6/ C1 winst 

A-Selectie Op uitnodiging nvt 

B-Selectie  nvt 

• De faciliteiten voor en tijdens het WK tussen beide selectie kunnen sterk uiteenlopen. 

• Vanwege de waarschijnlijke locatie (Baie Comeau) zal er normaliter een kleine selectie 
afgevaardigd worden waarbij ook de op moment van schrijven nog niet gepubliceerde procedure 
rondom het verwerven van de paralympische slots wordt meegenomen. 
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Sporttechnische voorwaarden: 

• Het voldoen aan de selectiecriteria is een voorwaarde om aan een evenement deel te nemen. 
Het is geen garantie.  

• De bondscoach maakt uiteindelijk de definitieve selectie. Renners die niet aan de 
selectienorm hebben voldaan kunnen voor een wildcard in aanmerking komen.  

• Bij een overtal aan renners, binnen een klasse, zal de bondscoach een beslissing maken 
waarbij rekening wordt gehouden met: 

· Podiumkans(en) 
· Aantal geselecteerde onderdelen 
· Prestatieontwikkeling over de afgelopen jaren 
· Toekomst perspectief richting Parijs 2024 
· Ploegenstrategie 
· Wedstrijdfitheid 

• Materiaal: Er geldt een Mix-match verbod (overleg met mecaniciens bij aanschaf nieuw 
materiaal). De renner neemt schone fiets mee en nieuwe onderdelen (de KNWU heeft alleen 
enkele Shimano reserve spullen).  

NB: Geen van bovenstaande factoren is leidend in de keuze voor uitzending. Alle factoren spelen 
integraal mee in de keuze voor uitzending van een sporter. 
 


