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SELECTIECRITERIA WK PISTE PARACYCLING PARIJS (20-23 OKTOBER 
2022) 

Visie selectie WK piste 

 

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

• Voor de individuele nummers met uitzondering van de scratch: België 

kan per nummer afhankelijk van de beschikbare slots en het 

reglement 1, 2 of 3 renners afvaardigen per klasse (artikel 9.2.062 tot 

en met 9.2.069 van het UCI-reglement).  

o Indien er een overtal van selecteerbare renners is wordt de 

beste renner (of twee/drie beste renners in geval van extra 

slots) in dat nummer op basis van onderstaande selectiecriteria 

geselecteerd. 

• Voor de scratch: indien een renner zich kan selecteren op individuele 

basis volgens onderstaande criteria komt deze renner in aanmerking 

om voor de scratch geselecteerd te worden. 

• Voor de teamsprint: Indien twee of meer renners zich selecteren op 

individuele basis volgens onderstaande criteria kan ook worden 

deelgenomen aan de teamsprint indien de teamsprint zich als team 

eveneens op basis van onderstaande selectiecriteria kan selecteren.  

• Voor het omnium: indien een renner zich kan selecteren op 

individuele basis volgens onderstaande criteria komt deze renner in 

aanmerking om voor het omnium geselecteerd te worden. 

• Voor de tandem team sprint: indien een tandem zich kan selecteren 

op individuele basis volgens onderstaande criteria komt deze tandem 

in aanmerking om voor de tandem team sprint geselecteerd te 

worden. 
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Selectiecriteria  

 

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

2. Lid zijn van Parantee-Psylos of LHF; 

3. 500m tijdrit, kilometer tijdrit, achtervolging, tandemsprint, 

teamsprint, omnium en tandem team sprint: 

o   500m tijdrit, kilometer tijdrijden, achtervolging, tandemsprint, 

teamsprint: Behalen van een Minimal Qualification Standard (MQS) 

op de 500m . Renners die een MQS behalen kunnen ook deelnemen 

aan de nummers waar ze een Minimal Entry Time (MET) hebben 

behaald.  

o Voor het omnium en Tandem Team Sprint: zie artikel 6 en 7. 

o Voor een overzicht van de MQS en MET per event: zie bijgevoegde 

tabel 

o MQS/MET-tijden kunnen gereden worden op vooraf bepaalde 

momenten. Enkel tijden gereden op de volgende organisaties worden 

mee in rekening gebracht: 

• De erkende nationale (of internationale) 

pistemeetings bij events vanuit de startbox 

(ondertekening resultaat door wedstrijdjury is 

vereist). De deel te nemen nationale meetings zijn 

afgesproken ten laatste 1 week voor de start van de 

meeting met de ligatrainer en vallen binnen de 

periode 15/08/2022 tot en met 25/09/2022. 

• Op de vooraf individueel bepaalde testmomenten in 

de voorbereiding op de Eddy Merckx wielerpiste in 

Gent (handgestopte chrono door minimaal 2 personen 

waarvan de gemiddelde tijd telt, indien mogelijk via 

mylaps (bv. 200m sprint)). Deze testmomenten zijn 

verplicht en gaan door op de volgende data: 

• vrijdag 09/09/2022: selectiemoment 1: 

1km, teamsprint, sprint 

• Maandag 12/09/2022: selectiemoment 2: 

achtervolging 

• Maandag 19/09/2022: Selectiemoment 3 – 

Retest 

• Vrijdag 23/09/2022: Selectiemoment 4: 

retest  

 



 

 

 

4. Teamsprint (bijkomend): 

o Behalen van de MQS voor de teamsprint 

o Minimaal 1 renner van de uiteindelijke selectie moet 

voldaan hebben aan de individuele selectiecriteria zoals 

vermeld in artikel 1, 2 en 3. De andere renners van de 

uiteindelijke selectie kunnen, maar hoeven niet voldaan 

te hebben aan de individuele selectiecriteria vermeld in 

artikel 3. Artikel 1 en 2 blijven van kracht. De andere 

renners van de teamsprint kunnen deelnemen aan de 

individuele nummers waarvoor zij de MET hebben 

behaald binnen de afgesproken selectiemomenten.  

o De selectie voor de teamsprint kan bestaan uit 3 of 4 

renners.  

o De uiteindelijke selectie van 3 renners en de 

startvolgende voor de teamsprint is ter discretie van de 

delegatiecoach voor het WK piste. 

5. Scratch: 

o De renner waarvan verwacht wordt dat hij het best zal presteren 

tijdens de scratch of in functie van het omnium klassement, wordt 

geselecteerd door de delegatiecoach. De renner moet wel voldaan 

hebben aan de individuele selectiecriteria zoals vermeld in artikel 1, 2 

en 3. De argumenten en het gewicht ervan is ter discretie van de 

delegatiecoach. 

o In de overweging van de selectie wordt tevens de impact op de 

teamsprint meegenomen. De teamsprint is een paralympisch nummer 

en zal voorrang krijgen op de scratch deelname. 

6. Omnium:  

o Indien een renner in aanmerking wil komen om het omnium te rijden, 

zal hij de individuele selectiecriteria zoals vermeld in artikel 1, 2 en 3 

moeten behaald hebben met specifiek:  

• een MQS of MET op de tijdrit en de achtervolging met in 

minimaal 1 van deze disciplines een MQS (tijdrit of 

achtervolging) 

• een MET op de 200m sprint.  

o In de overweging van de selectie wordt tevens de impact op de 

teamsprint meegenomen. De teamsprint is een paralympisch nummer 

en zal voorrang krijgen op de omnium deelname. 

7. Tandem team sprint:  



 

 

 

o Indien een tandem in aanmerking wil komen om de tandem team 

sprint te rijden, zal hij/zij met een andere tandem de tandem 

teamsprint selectiecriteria zoals vermeld in artikel 1, 2 en 3 moeten 

behaald hebben met specifiek bijkomend :  

• een MQS of MET op de tijdrit en/of achtervolging met in 

minimaal 1 van deze disciplines een MQS 

o De selectie voor de tandem team sprint kan bestaan uit 2 

of 3 Tandems. Deze selectie is ter discretie van de 

delegatiecoach voor het WK piste. 

o De uiteindelijke selectie van 2 tandems en de 

startvolgende voor de tandem teamsprint is ter discretie 

van de delegatiecoach voor het WK piste. 

o In de overweging van de selectie wordt tevens de impact 

op de paralympische nummers meegenomen.   

De selectie wordt bekend gemaakt op maandag 26/09/2022.  



 

 

 

Selectietijden 

 

 

 TIME TRAIL  
       

 Women    Men 

 MQS MET   MQS MET 

C1  00:54,977 00:56,976  C1  01:22,854 01:25,267 

C2 00:53,168 00:55,102  C2 01:18,864 01:21,161 

C3 00:48,025 00:49,771  C3 01:13,297 01:15,431 

C4 00:43,432 00:44,697  C4 01:12,415 01:14,524 

C5 00:43,131 00:44,387  C5 01:10,386 01:12,436 

B 01:14,071 01:16,229  B 01:05,660 01:07,573 

       

 PURSUIT 
       

 Women    Men 

 MQS MET   MQS MET 

C1  05:39,850 05:52,209  C1  04:11,205 04:18,522 

C2 05:26,063 05:37,920  C2 03:58,027 04:04,960 

C3 04:48,172 04:58,651  C3 03:50,140 03:56,843 

C4 04:25,007 04:32,726  C4 05:05,206 05:14,096 

C5 04:11,671 04:19,001  C5 04:51,029 04:59,505 

B 03:48,567 03:55,225  B 04:32,867 04:40,815 

       

       

 SPRINT 
       

 Women    Men  

 MQS MET   MQS MET 

WB 00:12,832 00:13,205  MB 00:10,837 00:11,152 

       

       

 MIXED TEAM SPRINT 

       

 MQS MET     

 00:54,839 00:56,436     
 

  



 

 

 

 OMNIUM SPRINT*  

       

 Women    Men 

 MQS MET   MQS MET 

C1  00:18,841 00:19,526  C1  00:15,130 00:15,571 

C2 00:18,330 00:18,997  C2 00:13,297 00:13,685 

C3 00:16,526 00:17,127  C3 00:12,684 00:13,053 

C4 00:14,730 00:15,159  C4 00:12,878 00:13,253 

C5 00:14,717 00:15,146  C5 00:12,118 00:12,471 

       

 TANDEM MIXED TEAM SPRINT* 

       

 MQS MET     

 00:53,940 00:55,511     
 


