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SELECTIECRITERIA WK WIELRENNEN EMMEN 12/09/2019 – 15/09/2019  
 

 

1. Visie selectie WK weg  
 

1.1. Selectie is gericht op een top-10 prestatie op het WK. 

1.2. Voor alle nummers (mannen en vrouwen) wordt het aantal plaatsen voor het WK 

bepaald op basis van het quotum toegekend door de UCI op basis van de Europe-

ranking en kan men standaard 1 renner voor de tijdrit en 2 renners voor de wegrit 

afvaardigen. Indien een land een renner heeft in de top-5 van de Europese ranking 

kan een land 2 renners afvaardigen voor de tijdrit en 3 renners voor de wegrit.  

1.3. Tijdrit/wegrit: indien een renner zich kan selecteren op individuele basis volgens 

onderstaande criteria komt deze renner in aanmerking om voor de weg en/of tijdrit 

geselecteerd te worden. 

1.4. Team-relay: indien het nationale team zich kan selecteren volgens onderstaande 

criteria komt het team in aanmerking om voor de team-relay geselecteerd te 

worden.  

 

 

2. Selectiecriteria  

 

2.1. Voldoen aan de internationale voorwaarden zoals beschreven door UCI; 

2.2. Lid zijn van Parantee-Psylos of LHF;  

2.3. Voldoen aan de BPC-selectiecriteria; 

2.4. De kwalificatieperiode loopt vanaf 03/05/2018 tot en met 11/08/2019. De volgende 

kwalificatiemomenten komen in aanmerking: 

2.4.1. World Cup Oostende (BEL) – 3 mei 2018 t/m 6 mei 2018 

2.4.2. World Cup Emmen (NED) – 5 juli 2018 t/m 8 juli 2018 

2.4.3. WK Maniago (ITA) – 2 augustus 2018 t/m 5 augustus 2018 

2.4.4. World Cup Baie-Comeau (CAN) – 15 augustus 2018 t/m 19 augustus 2018 

2.4.5. World Cup Corridonia (ITA) – 10 mei 2019 t/m 12 mei 2019 

2.4.6. World Cup Oostende (BEL) – 16 mei 2019 t/m 19 mei 2019 

2.4.7. World Cup Baie-Comeau (CAN) – 7 augustus 2019 t/m 11 augustus 2019 
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2.5. Renners/handbikers met BPC-topsportstatuut hoeven hun kandidatuur niet te stellen, hun 

kandidatuur is gekoppeld aan het topsportstatuut. 

2.6. Renners/handbikers zonder BPC-topsportstatuut dienen hun kandidatuur schriftelijk per 

e-mail, kenbaar te maken bij steven.vanbeylen@parantee-psylos.be (Parantee-Psylos) en 

sabrina.rys@handisport.be (LHF) dit ten laatste 20 mei 2019.  

2.7. Bij overtal binnen een klasse op een bepaalde discipline (tijdrit en/of wegrit) wordt de 

uiteindelijke selectie op voordracht van de ligatrainers bevestigd door de Sport 

Management Commission van het BPC. 

2.8. Specifieke criteria  

2.8.1. Tijdrit en wegrit: Het behalen van een top-10 plaats op één van de in 2.4 vermelde 

wedstrijden. Er wordt rekening gehouden met een plaats in de bovenste helft. 

Voorbeeld: Bij bijvoorbeeld 16 starters wordt dus een top-8 notering gevraagd. 

2.8.2. Teamrelay: Het behalen van een top-10 plaats op één van de in 2.4 vermelde 

wedstrijden.  

2.8.3. De Sports Management Commission kan beslissen om een renner/handbiker of 

meerdere renners/handbikers die de specifieke criteria vermeld in 2.8.1 niet behaald 

hebben toch te selecteren om een specifieke tactische rol te vervullen tijdens de 

wegwedstrijd op het WK wielrennen. De SMC samen met de ligatrainers bespreken 

deze tactische rol met de betrokken renner/handbiker vooraleer de selectie definitief 

is. Wanneer de atleet weigert om deze tactische rol te vervullen, zullen zij zich 

opnieuw buigen over de samenstelling. Het is mogelijk dat de SMC een andere atleet 

selecteert, die wel bereid is om deze tactische rol te vervullen, of de plaats open laat.  

 

3. Bijkomende selectiemogelijkheid:  

 

3.1. Bijkomend aan de selectiecriteria kan de SMC zich beraden over deliberaties. Enkel 

renners/handbikers met een BPC-topsportstatuut (elite of belofte) of 

renners/handbikers die hun kandidatuur hebben ingediend zullen in overweging 

worden genomen. Het aantal deliberaties is ter discretie van de SMC. Het is tevens 

mogelijk dat er geen enkele renner/handbiker wordt gedelibereerd. 

3.2. De volgende criteria zullen voor de deliberatie in acht worden genomen. 

3.2.1. De fysieke, conditionele en medische toestand van de atleet 

3.2.2. Podiumkans(en) 

3.2.3. Parcours 

3.2.4. Prestatieontwikkeling over de afgelopen 2 jaren 

3.2.5. Toekomst perspectief richting Tokio 2020 

3.2.6. Ploegstrategie 

3.2.7. Inspanningstest-resultaten volgens gestandaardiseerd intern protocol.  

3.2.8. De morele kwaliteiten en de fair-play van de atleet 
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3.2.9. Geen van bovenstaande factoren is leidend in de keuze voor uitzending. Alle 

factoren spelen integraal mee in de keuze voor deliberatie van een 

renner/handbiker. 

 

 

4. Selectiedatum 

4.1. De selectie wordt bekend gemaakt op dinsdag 13 augustus 2019. 

 


