
 
 

*Extra start plekken via andere fiets disciplines zouden ervoor kunnen zorgen dat een vierde man 
mee kan naar de OS om ingezet te worden op Teamsprint of individueel onderdeel. Hierbij wordt 
gekeken naar het maximaliseren van het aantal medaille kansen. 
 Deze keuze ligt bij het bestuur/algemeen directeur van de KNWU en zal in maart 2020 worden 
gemaakt.  
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Algemene regels: 

1. Hoofddoel op de OS Tokyo 2020 is de Teamsprint. Selectie voor de OS Tokyo 2020 zal 
worden gemaakt op basis van het snelste Teamsprint team. Argumentatie: 

- Afgelopen 4 jaar 2x2de en 2x1ste op WK Teamsprint en sinds WK 2018 100% 
overwinning. 

- Momenteel wereldwijd een voorsprong op de concurrentie. 
- Teamsprint is een maakbare prestatie waarbij de uitvoering volledig in eigen 

hand ligt. 
- Sinds 2013 ligt de volledige focus van het KNWU sprint programma op de 

Teamsprint. Het beleid, het trainingsschema en de focus in het sprint programma 
is op die manier ten alle tijden ingericht op het winnen van de teamsprint. 

- Gezien de afgelopen OS cycli is elke duizendste van een second nodig om te 
winnen. 

2. Uitslagen op individuele onderdelen voorafgaand aan de OS 2020 zullen niet worden mee 
gewogen. * 

3. Individuele onderdelen tijdens de OS zullen ingevuld worden door atleten uit de 
teamsprint.* De technische staff bepaald wie de individuele onderdelen rijden op basis van 
resultaten uit het seizoen 2019/2020.  

4. Deadline aanmelden voor de testdag en posities op WK 2020 + OS 2020 is 25 januari 2020 
12.00 uur. Aanmelden via hugo.haak@knwu.nl. 
Middels deze aanmelding geeft de Atleet ondubbelzinnig te kennen dat hij op de hoogte is 
van de selectie criteria voor de selectie OS mannen Teamsprint, alsmede dat hij bekend is 
met hetgeen besproken tijdens de meeting van 12-11-2019 te Papendal, Arnhem. De 
procedure en wijze van de uiteindelijke samenstelling van de selectie TeamSprint (OS), 
worden bij aanmelding volledig en zonder bezwaren en of beperkingen geaccepteerd. Tegen 
deze selectie procedure staat dan ook binnen de KNWU geen bezwaar open. 

5. Bij alle atleten zal er gekeken worden naar tijden en technieken op de desbetreffende 
positie. 100% inspanning om de beste teamprestatie te leveren zal vereist zijn. 

6. Alle tijden zullen worden gereden met het materiaal dat men gaat gebruiken op het 
eerstvolgende internationale toernooi. De mechanieker van de KNWU zal alle fietsen gereed 
maken tijdens de testdag en/of WK. Hij zal namens de KNWU iedereen zoveel mogelijk van 
dezelfde materialen voorzien. 

7. Tijdens de testdag zal er gereden worden met infocrank van de KNWU. Op het WK is de 
keuze voor een crank vrij (mits dit niet conflicterend is met contracten van de KNWU). 

8. Alle tijden zullen elektronisch worden opgenomen met tijdwaarneming + machine. Gefilmd 
worden, geanalyseerd worden met Dartfish en hand geklokt worden. 
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 9. Per teamsprint gelden de UCI-wedstrijdreglementen. 

10. Tijdens de testdagen zullen er twee KNWU jury leden aanwezig zijn om UCI regels te kunnen 
beoordelen + een hand geklokte tijd op te nemen. Op het WK zal de jury van de UCI 
aanwezig zijn. 

11. Alle ritten zullen per kwartronde geanalyseerd worden door een NOC*NSF data analist en 
daarna als second opinion nog een keer worden bekeken door een tweede. 

12. Tussen tijden en eindtijden zullen op de Testdagen tussendoor niet bekend gemaakt worden. 
Pas aan het einde van het programma zullen de tijden en de uitslagen bekend gemaakt 
worden. 

13. De selectiecommissie zal beslissen op basis van analyse in samenwerking met de staff wat de 
kwaliteit van de ronde is in verhouding tot de totale teamsprint. Het excel bestand zoals we 
dat kennen van eerdere testdagen zal hiervoor worden gebruikt om de ritten te analyseren. 
Dit is een handige en waardevolle tool om objectiviteit te waarborgen maar zal nooit alleen 
kunnen worden gezien als uitslag.  
Tegen de hiervoor genoemde analyses, testresultaten en overige uitkomsten van de hiervoor 
genoemde Tool, bestaat geen bezwaar en of protest open. 

14. De testdag + WK is leidend voor de selectie voor de OS Teamsprint. 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”: Valpartij 
tijdens de testdag, materiaalpech tijdens de testrit, ziekte of blessure bij atleet, die door een 
medisch deskundige is vastgesteld, overlijden van bloedverwanten tot en met de tweede 
graad. 

15. Tegen een beslissing van de selectiecommissie, zoals genoemd achter punt 14, kan binnen 2 
dagen na iedere testdag bezwaar worden gemaakt bij de Bezwaarcommissie binnen de 
KNWU. Bezwaar maken tegen de test op het WK kan binnen 2 dagen na de laatste toernooi 
dag van het WK. Bij het verstrijken van de bezwaartermijn staan de uitkomsten en resultaten 
vast, waartegen in eventuele vervolg dagen/ trajecten geen bezwaar meer mogelijk is. 
Uitgesloten voor bezwaar zijn de “pure” uitkomsten van iedere testdag, de (wijze van) 
toepassen van “de Tool” en of de selectieprocedure voor OS Teamsprint mannen 2020. 

 

Selectie eisen per teamsprint positie: 

OS Starter: snelste starter op basis van test event 26 juni 2020  

Op 26 juni 2020 zal er een test evenement plaats vinden om de starter van de OS Tokyo teamsprint 
te bepalen. De snelste starter zal worden gekozen op basis van gemiddelde snelste tijd over drie 
ritten. Bij gelijk spel of met een verschil binnen 0,05 sec van elkaar zal de starter die de snelste 
gemiddelde laatste kwartronde heeft gereden worden geselecteerd voor de OS. Dit omdat hoe 
harder de starter afzet, hoe beter dit zal zijn voor de maximale snelheid in de totale rit. Deelname is 
toegestaan voor alle leden van de nationale selectie topsportgroep. Zie Excel “Testdag OS 2020 
selectie”. 
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 OS 2de ronde man: snelste 2de ronde op basis van testdag voor WK Berlijn 2020 op 14-02-2020 

Op basis van “Testdag WK Berlijn 14-02-2020” zal de tweede ronde man worden gekozen doormiddel 
van de snelste rondetijd uit drie ritten en daarvan de totale doorversnelling en/of verval ten opzichte 
van de laatste kwartronde van de starter. Zie Excel “Testdag OS 2020 selectie”. Atleten die voor 
positie 3 gaan kunnen zich doormiddel van 1 poging op positie 2 ook kwalificeren voor die positie. 
Mits de rondetijd op positie 2 de snelste is EN het verschil ten opzichte van de concurrentie op 
positie 3 kleiner is dan het verschil in concurrentie op positie 2. De atleet die op het WK Berlijn 2020 
op positie 2 rijdt zal automatisch gekwalificeerd zijn voor de OS Tokyo op die positie.  

OS 3de ronde man: uitslag op WK Testdag Berlijn 2020 op 14-02-2020 + uitslag WK Berlijn 2020 

De derde ronde man voor de OS 2020 zal worden gekozen op basis van de uitslag van het WK 
testevent 14-02-2020 gecombineerd met de uitslag op het WK Berlijn 2020.  

Test event voor WK Berlijn februari 2020 14-02-2020: 

De derde ronde man voor WK Berlijn 2020 zal worden gekozen doormiddel van het totale verval van 
elke kwartronde ten opzichte van de laatste kwartronde van man twee. Tijdens de testdag rijdt 
iedere derde ronde man 2 ritten op positie 3 en 1 rit op positie 2. Uit de twee pogingen op positie 3 
zal een gemiddelde worden genomen van het verval. De poging op positie twee zal half zo zwaar 
meerekenen als de twee pogingen op positie 3.  

WK Berlijn 2020 26-02-2020: 

Beide derde ronde mannen op het WK zullen elk 1 rit rijden die meetelt voor OS kwalificatie. De 
derde ronde man die het beste heeft gepresteerd op de testdag zal worden ingezet tijdens de first 
round. De andere zal worden ingezet op de kwalificatie. Dit om ervoor te zorgen dat een maximaal 
resultaat zal worden behaald op het WK. Per atleet zal de ronde op positie 3 op het WK Berlijn 2020 
1,5 x mee tellen voor OS kwalificatie. 

De volledige uitslag zal dus een combinatie zijn van WK testdag tijden + WK tijden. Mocht het een 
gelijkspel zijn dan telt de beste poging op positie 3 tijdens het WK.  Zie Excel “Testdag OS 2020 
selectie” en “Testdag WK 2020 selectie”.  

 


