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Algemene regels: 

1. Er is in het seizoen 2019-2020 geen start ronde gereden die <18,7 sec was. En geen tweede 
ronde gereden <13,8 sec was. Hiermee is aangetoond op de OS in Tokyo niet mee te kunnen 
doen om de medailles op de teamsprint. 

2. Er is in het seizoen 2019-2020 op individuele onderdelen aangetoond dat er medaille 
potentie zit in individuele onderdelen. Kwart finales sprint en/of finales keirin. 

3. Hoofddoel op de OS Tokyo 2020 zijn de Sprint en Keirin. Selectie voor de OS Tokyo 2020 zal 
worden gemaakt op basis van de beste dames op Sprint en Keirin.  

4. Alle ritten in seizoen 2019/2020 zullen met SRM/Infocrank van de KNWU worden gereden 
voor analyse. Met uitzondering van WK. Hierin heeft de atleet zelf de keuze voor een crank 
mits dit niet conflicterend is met contracten van de KNWU. 

5. Uitslagen in het seizoen 2019/2020 + WK zijn leidend voor de selectie voor de OS Sprint en 
Keirin. De KNWU selectie commissie behoudt het recht om bij calamiteiten daarvan af te 
wijken. Zonder hierin volledig dan wel limitatief te (willen) zijn, vallen onder “calamiteiten”: 
Valpartijen, materiaalpech, ziekte of blessure bij atleet, die door een medisch deskundige is 
vastgesteld, overlijden van bloedverwanten tot en met de tweede graad. 

6. Tegen een beslissing van de selectiecommissie kan binnen 2 dagen na het WK bezwaar 
worden gemaakt bij de Bezwaarcommissie binnen de KNWU. Bij het verstrijken van de 
bezwaartermijn staan de uitkomsten en resultaten vast, waartegen in eventuele vervolg 
dagen/ trajecten geen bezwaar meer mogelijk is.  
 

Selectie eisen Sprint + Keirin: 

Na het WK sprint en Keirin zal worden bekeken wie er wordt geselecteerd voor de OS op basis van 
uitslagen in het seizoen 2019/2020.  

Selectie WK individuele onderdelen zal worden gemaakt op basis van uitslagen uit het seizoen 
2019/2020. Mocht er geen keuze mogelijk zijn dan zal er voor het WK een testdag zijn om deelname 
aan het WK te testen. Dit doormiddel van een 200m vliegend + 500m vliegend.  

 

 

 

 

 

 

 


