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Selectiereglement Olympische Spelen 2016 Rio de Janeiro
Onderdeel: Nationale Selectie
Vastgesteld door het bestuur van het Watersportverbond op 17 maart 2014.
Dit document bevat het reglement en de criteria op basis waarvan door het Watersportverbond het
beste Nederlandse Team per Olympische klasse wordt vastgesteld. Dit Team, de winnaar van de
nationale selectie, heeft de mogelijkheid zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen Rio 2016,
nadat het land voor de betreffende discipline is geplaatst en eveneens is voldaan aan de door het
NOC*NSF te stellen normen en limieten.
De kwalificatie-evenementen en -criteria van het NOC*NSF zijn bij het schrijven van dit reglement nog
niet definitief vastgesteld.
Het NOC*NSF kwalificatiereglement volgt uiterlijk september 2014, waarna het volledige
selectiereglement Olympische Spelen 2016 kan worden vastgesteld.
1. Definities
1.1.

Nationale Selectie: Procedure waarin per olympische discipline wordt bepaald welk Team
voldoet aan de eisen van selectiesysteem 1 of 2, dan wel het minst aantal punten haalt in de
selectiewedstrijden gedefinieerd in systeem 3, en daarmee winnaar nationale selectie is.

1.2.

Team: de natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die middels het daarvoor
geldende inschrijfformulier (zie Bijlage 1) aangeeft in aanmerking te willen komen voor
nationale selectie voor de Olympische Spelen 2016 en zich onderwerpt aan de bepalingen
van dit selectiereglement. Een Team bestaat uit één persoon in de één-persoonsdisciplines
en uit twee personen in de twee-persoonsdisciplines.

1.3.

RvW: de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013-2016.

1.4.

Einduitslag: De plaats in de einduitslag op een Geldig Evenement, bepaald conform RvW
Appendix A, A2.

1.5.

Geldig Evenement: een Evenement waarbij tenminste de helft van het maximale aantal
van de in de Wedstrijdbepalingen geprogrammeerde wedstrijden is verzeild.

1.6.

Beroepscommissie: een commissie bestaande uit drie, door het Bestuur aangestelde,
natuurlijke personen die geen belanghebbende partij zijn, zoals omschreven in de RvW
Definitie “Belanghebbende partij”.

1.7.

Bestuur: het bestuur van het Watersportverbond.

1.8.

Sectorcommissie Topsport: de sectorcommissie Topsport van het Watersportverbond,
adviesorgaan van het Bestuur.

2. Algemene bepalingen
2.1. Ieder Team kan zichzelf tot uiterlijk 3 maanden voor aanvang van het eerste Evenement, van
toepassing zijnde in systeem 1,2 of 3, middels het inschrijfformulier (zie bijlage), bij het
Watersportverbond aanmelden om voor Nationale Selectie in aanmerking te komen.

2.2. Alle leden van een Team dienen lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten
vereniging.
2.3. Ieder Team is zelf verantwoordelijk voor inschrijving en deelname aan de Evenementen die
relevant zijn voor de Nationale Selectie. Inschrijving voor het Santander ISAF WK 2014 en
het Test Event Rio 2014 vindt plaats via het Watersportverbond.
2.4. Als de winnaar van de Nationale Selectie zich om welke reden dan ook terugtrekt of moet
terugtrekken, dan kan het Bestuur een ander Team voordragen dan wel een nieuwe
selectieprocedure bepalen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur.
2.5. De definitieve aanwijzing voor deelname aan de Olympische Spelen 2016 vindt plaats door
het NOC*NSF, wanneer (i) het land in de betreffende discipline is geplaatst voor deelname
aan de Olympische Spelen (zie bijlage) en (ii) de winnaar van de Nationale Selectie in de
betreffende discipline zich heeft gekwalificeerd conform de gestelde normen en limieten van
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het NOC*NSF.
3. Nationale Selectie
3.1. Nationale Selectie voor de Olympische spelen 2016 kan plaatshebben volgens 3 systemen.
In onderstaande tabel worden per klasse het van toepassing zijnde systeem en de van
toepassing zijnde Evenementen bepaald (voor zover bekend):

Discipline

Systeem 1

Systeem 2*

Systeem 3**

RSX-M

Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
N.v.t.

Rio Test Event 2014
+ n.t.b.
Rio Test Event 2014
+ n.t.b.
Rio Test Event 2014
+ n.t.b.
Rio Test Event 2014
+ n.t.b.
N.v.t.

2 Evenementen begin 2015

N.v.t.

2 Evenementen begin 2015

Rio Test Event 2014
+ n.t.b.
N.v.t.

2 Evenementen begin 2015

470-W

Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
Rio Test Event 2014 +
ISAF WK 2014
N.v.t.

470-M

N.v.t.

N.v.t

2 Evenementen in 2016

49er

N.v.t.

N.v.t.

2 Evenementen in 2016

Laser
Radiaal
Finn
Laser
Standaard
Nacra 17
49er FX
RSX-W

2 Evenementen begin 2015
2 Evenementen eind
2015/begin 2016
2 Evenementen begin 2015
2 Evenementen begin 2015

2 Evenementen begin 2015

*De nog te bepalen (n.t.b.) Evenementen voor systeem 2 zullen uiterlijk juni 2014 definitief
worden gemaakt; zie artikel 3.2
** De informatie genoemd in de kolom onder systeem 3 is ter indicatie en zal uiterlijk juni 2014
definitief worden gemaakt; zie artikel 3.2
3.2. De volledige lijst van Evenementen genoemd onder Systeem 2 en 3 zal uiterlijk juni 2014
worden bekend gemaakt.
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Deze limieten en bijbehorende evenementen worden uiterlijk september 2014 vastgesteld.

3.3. De voor de Nationale Selectie van toepassing zijnde Systemen zijn als volgt:
3.3.1.Systeem 1: geldig voor Laser Radiaal, Laser Standaard, Finn, 49er FX, RSX-W
3.3.1.1. Team dat niet meer dan 8 punten haalt bij de opgetelde Einduitslag van het Rio
Test Event 2014 en het Santander ISAF WK 2014 is winnaar van de Nationale
Selectie.
3.3.1.2. Daarbij geldt dat er geen ander team in de betreffende klasse in de top 10 van
de Einduitslag van de bij 3.3.1.1 genoemde Evenementen mag zijn geëindigd.
3.3.2.

Systeem 1: geldig voor RSX-M

3.3.2.1. Team dat niet meer dan 8 punten haalt bij de opgetelde Einduitslag van het Rio
Test Event 2014 en het Santander ISAF WK 2014 is winnaar van de Nationale
Selectie.
3.3.2.2. Daarbij geldt dat er geen ander team in de betreffende klasse in de top 3 van de
Einduitslag van één van de bij 3.3.2.1 genoemde Evenementen mag zijn
geëindigd.
De volgende puntentelling geldt voor Systeem 1: plaats 1 in de Einduitslag van een
Evenement is 1 punt, plaats 2 is 2 punten, plaats 3 is 3 punten etc.
3.3.3.Systeem 2: geldig voor Laser Radiaal & Standaard, Finn, RSX-W, RSX-M
3.3.3.1. Systeem 2 treedt in werking indien er geen Team heeft voldaan aan systeem 1.
3.3.3.2. Het Team dat als beste Nederlandse Team eindigt binnen de top 6 landen op
het Rio Test Event 2014 en wederom als beste Nederlandse Team eindigt
binnen de top 6 landen op het navolgende Evenement, zoals per discipline van
toepassing volgens artikel 3.1 en 3.2 (‘n.t.b.’ evenementen worden uiterlijk juni
2014 vastgesteld), is winnaar van de Nationale Selectie.
3.3.3.3. Indien er geen Team voldoet aan voorgaand artikel dan treedt systeem 3 in
werking.
3.3.4.Systeem 3: geldig voor alle Olympische disciplines
3.3.4.1. Systeem 3 treedt in werking indien er geen Team zich selecteert via Systeem 1
of 2 of wanneer Systeem 1 en 2 niet van toepassing zijn.
3.3.4.2. In Systeem 3 geldt, in tegenstelling tot RvW artikel 90.3 Scoren, een hoge
puntentelling van plaats 1 tot en met plaats 20. Dat betekent: plaats 1 in de
Einduitslag van een Geldig Evenement is 20 punten, plaats 2 is 19 punten, etc.
tot en met plaats 20 is 1 punt. Plaats 21 of hoger is 0 punten.
3.3.4.3. Het Team met opgeteld het hoogst aantal punten behaald over beide
Evenementen, die conform artikel 3.1 en 3.2 van toepassing zijn, is winnaar van
de Nationale Selectie.
3.3.4.4. In het geval dat twee of meer Teams met een gelijk aantal punten eindigen, dan
moeten de Einduitslagen van deze Teams in volgorde worden gezet van beste
tot slechtste en wordt de gelijke stand in het voordeel beslist van het Team met
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de beste Einduitslag . Indien dit geen beslissing oplevert, wordt de gelijke stand
in het voordeel beslist van het Team dat op het laatste Geldige Evenement het
3
best heeft gepresteerd .
3.4. Alleen Geldige Evenementen tellen mee voor de Nationale Selectie.
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Bijvoorbeeld: Einduitslag 2 en 12 (28 punten) wint van Einduitslag 5 en 9 (28 punten)
Bijvoorbeeld: Einduitslag van respectievelijk 9 en 5 (28 punten) wint van Einduitslag 5 en 9 (28 punten)

4. Sportiviteit
4.1. Een Team mag tijdens een Evenement dat geldt voor de Nationale Selectie alleen een ander
Team opzettelijk hinderen, indien daardoor de eigen Einduitslag in dat Evenement kan
verbeteren.
4.2. Of er sprake is van opzettelijk hinderen als bedoeld in artikel 4.1, is ter uitsluitende
beoordeling van de Hoofdcoach Kernploeg en/of vooraf door de hoofdcoach Kernploeg
aangewezen waarnemer(s).
4.3. Indien overtuigend kan worden aangetoond dat er sprake is van overtreding van artikel 4.1,
kan door het Bestuur besloten worden het betreffende Team uit te sluiten van de Nationale
Selectie of een andere passende maatregel te treffen.
5. Conflictoplossing
5.1. Ieder Team kan bij de Beroepscommissie in beroep gaan tegen de beslissing van het Bestuur,
indien het Team rechtstreeks door de bestreden beslissing in zijn/haar belang wordt getroffen.
5.2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep schriftelijk en gemotiveerd binnen 5
werkdagen na de beslissing van het Bestuur bij de Beroepscommissie (p/a Verbondskantoor te
Nieuwegein) zijn ingediend.
5.3. De Beroepscommissie volgt de procedure opgenomen in Appendix M RvW. “Aanbevelingen
voor Protestcomité’s”. De beroepscommissie beslist binnen 10 dagen na het verhoor, of
zoveel korter als nodig is, bijvoorbeeld voor de sluitingsdatum van een eventuele voordracht
aan NOC*NSF. De beslissing wordt mondeling medegedeeld aan de partijen en vervolgens
schriftelijk aan de partijen toegezonden.
5.4. De beslissing van de Beroepscommissie is voor het Bestuur en voor de appellant bindend.
Met betrekking tot een dergelijke beslissing kan geen beroep worden ingesteld bij enige
rechtbank en/of andere rechtsprekende instantie.
6. Onvoorziene situaties
6.1. Het Bestuur kan het selectiereglement te allen tijde aanvullen met nieuwe selectieregels.
6.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur, na advies van de
Sectorcommissie Topsport.
Bijlagen:
De volgende bijlagen horen bij dit reglement en kunt u vinden op:
http://watersportverbond.nl/topzeilen/Content.aspx?sid=3&cid=1439&mid=&mnu=2352
•
•
•
•

Inschrijfformulier Nationale Selectie voor Olympische Spelen Rio 2016
ISAF/IOC Rio 2016 Qualification System Sailing
Selectiereglement Rio Test Event 2014
Selectiereglement Santander ISAF WK 2014

