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SELECTIECRITERIA MOUNTAINBIKEN 2019 
 

 

 

Selectieprocedure Europees en Wereldkampioenschap XCO 

 

Rechtstreekse kwalificatie voor het EK/ WK bij het voldoen aan onderstaande selectienormen:   

 

XCO- Elite mannen en vrouwen  

WK: 2 keer top 20 in een wereldbeker of top 16 op het EK 

EK:   1 keer top 20 in een wereldbeker 

  

XCO- U23 mannen en vrouwen  

WK: 2 keer top 12 in een wereldbeker of top 12 op het EK 

EK:   1 keer top 12 in een wereldbeker 

 

XCO Junioren mannen en vrouwen 

Heren        WK: 2 keer top 12    Junior series of top 12 op het EK 

        EK:   1 keer top 12    Junior series 

   

Vrouwen     WK: 2 keer top 8 Junior series of top 8 op het EK 

                     EK:  1 keer top 8        Junior series 

 

Opmerkingen:  

• De bondscoach kan van de bovenstaande selectienormen afwijken en op basis van andere 

argumenten renners/rensters toevoegen aan de selectie, dan wel niet selecteren voor het EK/WK.  

Deze argumenten kunnen zijn het behalen van goede resultaten in andere internationale 

wedstrijden. Hierbij worden onder andere de volgende factoren in overweging genomen: de 

achterstand ten opzichte van de winnaar/winnares tijdens deze internationale wedstrijden, leeftijd, 

ervaring, het deelnemersveld, het parkoers (vergelijkbaar met het EK/WK). Vormverlies. 

 

• De selectienorm is een norm van niveaubepaling. De bondscoach bepaalt, in overleg met de   

technisch directeur, te allen tijde de uiteindelijke selectie. Bovenstaande kan inhouden dat een 

renner/renster bij het voldaan hebben aan bovenstaande norm en bij het niet representatief 

blijken van het deelnemersveld (bijvoorbeeld bij de UCI Junior Series), alsnog niet geselecteerd kan 

worden. Een ander voorbeeld is dat er meer renners voldaan hebben aan de norm dan er 

startplaatsen zijn.  

 

• Het aantal startplaatsen voor het WK wordt bepaald op basis van het quotum toegekend door de 

UCI op basis van de landenranking. 
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SELECTIEPROCEDURE EUROPEES KAMPIOENSCHAP XCM 

 

Inschrijving voor het EK is open en deelname aan het EK is volledig op eigen kosten.  

 

Informatie over het EK is te vinden op de volgende website 

 

• https://www.furusjoenrundt.no/mtbmarathon 

• http://uec.ch/en/event/102/2019-uec-mtb-marathon-european-championships 

 

 

Selectieprocedure wereldkampioenschap XCM  

 

Deelname aan het WK is volledig op eigen kosten en is mogelijk als er voldaan is aan de volgende eisen:  

• Top 20 in een UCI marathon series wedstrijd 

• Top 50 op de laatst gepubliceerde UCI MTB marathon series ranking voor het WK 

• Renner/ renster dient zelf bij de bondscoach aan te geven dat hij/zij ook echt wil deelnemen aan 

het WK.  

 

Opmerking: 

Uiteindelijk bepaalt de bondcoach te allen tijde de selectie. Bovenstaande kan inhouden dat een  

renner/renster bij het voldaan hebben aan bovenstaande norm en bij het niet representatief blijken van 

het deelnemersveld alsnog niet geselecteerd kan worden. 

https://www.furusjoenrundt.no/mtbmarathon

