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KWALIFICATIE CRITERIA  WK BMX 2022 1 VAN 2  

JUNIOR HEREN: 

 

1.1  Sporters komen in aanmerking voor kwalificatie als men minimaal heeft voldaan aan één van de volgende 

criteria: 

 
o 1x Top 8 tijdens de volgende SX wedstrijden U23: Glasgow (28-29 mei), Papendal (11-12 juni) 
o 1x Top 3 tijdens de volgende UEC wedstrijden: Verona (2-3 april), Zolder (16-17 april), Stuttgart (14-15 

mei) 
o 3x Top 8 tijdens de volgende UEC wedstrijden: Verona (2-3 april), Zolder (16-17 april), Stuttgart (14-15 

mei) 

 

1.2 Afhankelijk van waar Nederland staat op de UCI Nation Ranking van 31 december 2021 (zie onderstaande 

tabel), wordt het aantal startplaatsen op het WK bepaald. 

 

Plaats land op de Nation Ranking Maximaal aantal startplekken 

1-4 6 

5-8 5 

9-14 3 

15-23 2 

 Nederland is 2021 geëindigd op plaats: 4 

 
1.1 Op basis van genoemde criteria (1.2) en de Nation ranking (1.3) selecteert de technische staf van de K.N.W.U. 

(Bondscoach, Hoofdcoach) de volgende sporters voor het WK: 

Bij 6 startplaatsen: 

• Sporters welke hebben voldaan aan de criteria genoemd in 1.1 niet meer dan 5 sporters zijn. 

• Als meer dan 5 sporters voldoen aan de in 1.1 genoemde criteria dan worden eerst de sporters 
toegevoegd die een Top 3 hebben gereden. Daarna o.b.v. het beste resultaat in de Top 8.  

• De 6e startplaats wordt in principe toegewezen door de technische staf van de K.N.W.U., om zo 
sporters welke door blessures en/of ziektes niet hebben kunnen deelnemen aan alle kwalificatie 
momenten maar toch het, volgens de technische staf van de K.N.W.U., gevraagde niveau hebben, 
toe te kunnen voegen aan de WK selectie.  

• Wordt er geen gebruik van deze aanwijsplek gemaakt, dan geldt dat de sporter welke als 6e in 
aanmerking zou komen volgens de hierboven beschreven criteria kan worden geselecteerd. 

 

1.4 De K.N.W.U. heeft de mogelijkheid om, als minder sporters voldoen aan de gestelde criteria voor het aantal 

beschikbare startplaatsen, deze startplaatsen aan te vullen tot het maximaal aantal. 
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JUNIOR DAMES: 

 

2.1  Sporters (andere dan genoemd in 1.1) komen in aanmerking voor kwalificatie als men minimaal heeft 

voldaan aan één van de volgende criteria: 

 
o 1x Top 8 tijdens de volgende SX wedstrijden U23: Glasgow (28-29 mei), Papendal (11-12 juni) 
o 1x Top 3 tijdens de volgende UEC wedstrijden: Verona (2-3 april), Zolder (16-17 april), Stuttgart (14-15 

mei) 
o 3x Top 8 tijdens de volgende UEC wedstrijden: Verona (2-3 april), Zolder (16-17 april), Stuttgart (14-15 

mei) 

 

2.2 Afhankelijk van waar Nederland staat op de UCI Nation Ranking van 31 december 2021 (zie onderstaande 

tabel), wordt het aantal startplaatsen op het WK bepaald. 

 

Plaats land op de Nation ranking Maximaal aantal startplekken 

1-4 5 

5-8 4 

9-14 3 

15-23 2 

 Nederland is 2021 geëindigd op plaats: 2 

  

2.3          Op basis van genoemde criteria (1.2) en de Nation ranking (1.3) selecteert de technische 

staf van de K.N.W.U. (Bondscoach, Hoofdcoach) de volgende sporters voor het WK: 

Bij 5 startplaatsen: 

• Sporters welke hebben voldaan aan de criteria genoemd in 2.1 niet meer dan 4 sporters zijn. 

• Als meer dan 4 sporters voldoen aan de in 2.1 genoemde criteria dan worden eerst de sporters 
toegevoegd die een Top 3 hebben gereden. Daarna o.b.v. het beste resultaat in de Top 8.  

• De 5e startplaats wordt in principe toegewezen door de technische staf van de K.N.W.U., om zo 
sporters welke door blessures en/of ziektes niet hebben kunnen deelnemen aan alle kwalificatie 
momenten maar toch het, volgens de technische staf van de K.N.W.U., gevraagde niveau hebben, 
toe te kunnen voegen aan de WK selectie.  

• Wordt er geen gebruik van deze aanwijsplek gemaakt, dan geldt dat de sporter welke als 5e in 
aanmerking zou komen volgens de hierboven beschreven criteria kan worden geselecteerd. 

 

2.4 De K.N.W.U. heeft de mogelijkheid om, als minder sporters voldoen aan de gestelde criteria voor het aantal 

beschikbare startplaatsen, deze startplaatsen aan te vullen tot het maximaal aantal. 

 

ALGEMEEN 

 

3.1 Deelname aan het WK Elite is alleen mogelijk als een sporter geselecteerd wordt door de technische staf van 

de K.N.W.U. 

3.2 Wedstrijden welke gelden als kwalificatie wedstrijden, moeten qua deelnemersveld representatief zijn en 

volgens het geldende UCI reglement gereden worden. 

3.3 De technische staf van de K.N.W.U. behoudt het recht om sporters toe te voegen aan de selectie voor het 

WK, ongeacht de bovengenoemde criteria. 

3.4 Als een geselecteerde sporter door blessures en/of ziektes, niet kan deelnemen aan het WK (ter beoordeling 

van een door de K.N.W.U. aan te wijzen arts), behoudt de technische staf van de K.N.W.U. het recht om deze 

sporter zijn/haar plaats in de selectie terug te nemen en mogelijk te vervangen door een andere sporter. 

 


