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Interne selectieprocedure Nederlandse Handboog Bond (NHB) ten
behoeve van de Olympische Spelen in Tokyo 2020
Inleiding
In dit document wordt de interne selectieprocedure voor de Olympisch Spelen in Tokyo 2020
beschreven. Deze selectieprocedure is opgesteld door de Programmamanager Topsport van de NHB
en tot stand gekomen in samenspraak met de Technische staf, de Atletencommissie, de Algemeen
Directeur en de bestuurder topsport van de NHB.
De interne selectieprocedure is alleen van toepassing indien:
1a. er een team quotumplaats is behaald tijdens:
- het WK outdoor in ‘s-Hertogenbosch 2019
- het Final World Team Qualification Tournament 2020
1b. er een mixed team quotumplaats is behaald tijdens:
- de European Games in Minsk, 14-30 juni 2019
óf
2a. er een individuele quotumplaats is behaald tijdens:
- het WK outdoor in ‘s-Hertogenbosch, 9-16 juni 2019
- de European Games in Minsk, 14-30 juni 2019
- het Continental Qualification Tournament dat wordt verschoten tijdens het EK in Antalya,
20-26 mei 2020
- het Final World Individual Qualification Tournament 2020
én
2b. er is voldaan door meerdere sporters aan de aanvullende nationale prestatie eis door een
klassering tijdens:
- eenmaal top 8 tijdens de WK outdoor 2019 in ‘s Hertogenbosch
- eenmaal top 4 tijdens het EK 2020 in Antalya
- eenmaal top 8 tijdens een van deze vier Archery World Cup wedstrijden in 2019/2020:
● 2019 World Cup Medellin/Shanghai/Antalya * nadere keuze uit 1 van deze 3
● 2019 World Cup Berlijn, datum t.b.d.
● 2020 World Cup Shanghai, datum t.b.d.
● 2020 World Cup Antalya, datum t.b.d.

1.

Definities

In deze procedure worden de navolgende definities gehanteerd:
1.1.

bestuur: het bondsbestuur van de Nederlandse Handboog Bond (NHB)

1.2.

bezwarencommissie: een onafhankelijke commissie bestaande uit drie door het bestuur van de
NHB benoemde, natuurlijke personen met en/of juridische kennis en/of kennis van topsport.
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1.3.

evenement(en): wedstrijd(en) waarin door de topsporter aan de prestatie-eisen als opgenomen
in de Normen en Limieten kan worden voldaan.

1.4.

IF: Internationale Federatie, waarbij de NHB is aangesloten, te weten World Archery.

1.5.

kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatie-eisen
(concrete invulling van de door de topsporter te leveren sportprestaties tijdens nader benoemde
evenementen) voor kwalificatie te weten:
- hebben voldaan aan de eisen van de IF, èn
- hebben voldaan aan de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie;
zoals opgenomen in de Normen en Limieten.

1.6.

Normen en Limieten: het samenstel van door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte
algemene uitgangspunten en voorwaarden opgenomen in een document inclusief sjablonen met
prestatie-eisen, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond
voorgedragen topsporter zich heeft gekwalificeerd voor dan wel wordt uitgezonden naar de
Olympische Spelen, waarvan de meest recente versie is gepubliceerd op de website van
NOC*NSF (www.nocnsf.nl) en opgenomen als bijlage 1 bij dit reglement.

1.7.

Olympische Spelen: de Olympische Spelen van Tokyo 2020

1.8.

Technische staf: bondscoach recurve, assistent bondscoaches recurve en de
programmamanager topsport.

2.

Algemene bepalingen

2.1.

Het bestuur draagt namens de NHB, topsporters en/of teams voor kwalificatie en/of uitzending
naar de Olympische Spelen voor bij NOC*NSF.

2.2.

De voordracht van de topsporters als bedoeld in artikel 2.1 komt tot stand op de in deze
procedure bepaalde wijze.

2.3.

Als tijdens de evenementen genoemd in het sjabloon (zie bijlage 2) slechts 1 topsporter voldoet
aan de prestatie-eisen en aan de individuele aanvullende eis voor kwalificatie die opgenomen
zijn in de Normen en Limieten, wordt deze topsporter door het bestuur aan NOC*NSF
voorgedragen voor kwalificatie.

2.4.

Als meer topsporters hebben voldaan aan de aanvullende individuele eis dan kunnen worden
uitgezonden naar de Olympische Spelen , dan wordt de beslissing tot voordracht voor
uitzending genomen door de Algemeen Directeur van de NHB na overleg met de Technische staf
op basis van het bepaalde in artikel 3.

2.5.

Het bestuur behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in redelijkheid moet worden
aangenomen (in overleg met in ieder geval de programmamanager topsport, bondscoach
recurve en door de NHB geconsulteerde sportarts), niet in staat zal zijn om op waardig
Olympisch niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de Olympische Spelen, niet voor te
dragen. Dit zal onder meer het geval zijn als een topsporter niet in staat is op topniveau te
presteren bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere omstandigheden, etc.
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2.6.

De definitieve aanwijzing voor uitzending naar de Olympische Spelen vindt plaats door middel
van een beslissing van NOC*NSF, indien is voldaan aan de eisen van de IF en de topsporter heeft
voldaan aan de nationale prestatie-eis, na een voordracht daartoe door de NHB.

3.

Interne selectie voor de Olympische Spelen

3.1

Algemeen
Voor de interne selectie voor een individuele voordracht voor de Olympische Spelen zullen
tijdens de volgende wedstrijden Olympische Selectie Punten (OSP) te verdienen zijn:
- de Hyundai Archery World Cup wedstrijden in 2019
- het WK in ‘s-Hertogenbosch, 9-16 juni 2019
- de Hyundai Archery World Cup wedstrijden in 2020 die voor de deadline van de voordracht
bij NOC*NSF gehouden worden
- EK Antalya, 20-26 mei 2020
Bij elk van de wedstrijden zijn punten te behalen voor de einduitslag via de volgende tabel:
Nummer 1: 25 OSP
Nummer 6: 12 OSP
Nummer 2: 21 OSP
Nummer 7: 11 OSP
Nummer 3: 18 OSP
Nummer 8: 10 OSP
Nummer 4: 15 OSP
Nummer 9 t/m 16: 5 OSP
Nummer 5: 13 OSP
Nummer 17 t/m 32: 1 OSP
Het totaal van de behaalde OSP vormt de einduitslag van de selectieprocedure.

3.2

Voordracht voor de Olympische Spelen
Indien er een individuele quotumplaats is behaald of wordt behaald en géén team quotumplaats
is behaald of wordt behaald, zal de hoogst genoteerde sporter die heeft voldaan aan de
aanvullende eis van NOC*NSF voorgedragen worden voor uitzending naar de Olympische
Spelen. Indien er nog geen individuele quotum plaats is behaald én er geen team quotumplaats
is behaald zal deze sporter een van de sporters zijn die deelneemt aan het Continental
Qualification Tournament tijdens het EK in Antalya en het Final World Individual Qualification
Tournament.
Indien er een team quotumplaats is behaald of wordt behaald, worden de sporters die deel
uitmaken van dit team op advies van de technische staf aangewezen door de Algemeen
Directeur. Hierbij wordt overwogen welke teamsamenstelling in de ogen van de technische staf
het meest kansrijk is tijdens de Olympische Spelen. Naast de behaalde OSP zullen chemie in het
team, inzet, constantheid en prestatiegedrag worden meegenomen in de keuze. Indien er nog
geen team quotumplaats is behaald, zullen deze drie aangewezen sporters deelnemen aan het
Final World Team Qualification Tournament.

4.

Bezwaar

4.1.

Indien een topsporter het niet eens is met een beslissing van het bestuur met betrekking tot
een voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie dan wel voor uitzending naar de Olympische
Spelen waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn/haar belang wordt getroffen, waaronder mede
begrepen het niet juist naleven door de NHB van deze procedure of de Normen en Limieten, kan
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hij/zij daartegen bezwaar maken bij de bezwarencommissie. De samenstelling van de commissie
zal uiterlijk op 1 februari 2019 bekend worden gemaakt.
4.2.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het bezwaar schriftelijk (onder vermelding van naam,
adres en woonplaats en voorzien van een handtekening) en gemotiveerd binnen 5 werkdagen na
de beslissing van het bestuur bij de bezwarencommissie zijn ingediend. De kosten voor een
bezwaarprocedure bedragen ϵ200,-, welke bij gegrondverklaring van het bezwaar worden
gerestitueerd

4.3.

De bezwarencommissie beslist uiterlijk binnen 10 werkdagen na het horen van de topsporter en
de bond of zoveel korter als nodig is voor de sluitingsdatum van de voordracht aan NOC*NSF.
De beslissing wordt mondeling medegedeeld aan de partijen en vervolgens schriftelijk aan de
partijen toegezonden.

4.4.

De beslissing van de bezwarencommissie is voor het bestuur en de topsporter bindend.

5.

Onvoorziene omstandigheden

5.1.

Het bestuur kan, in overleg met en/of op advies van de Algemeen Directeur en de Technische
staf, dan wel NOC*NSF, tot uiterlijk 1 april 2020 deze interne selectieprocedure aanvullen met
nieuwe regels, behoudens het bepaalde in artikel 4. Het bestuur zal deze regels binnen 3
werkdagen nadat daartoe het besluit is genomen bekend maken bij de deelnemers aan de
procedure.

5.2.

In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist het bestuur op advies van de
Algemeen Directeur.

6.

Bijlagen

6.1.
6.2.

IF kwalificatiesysteem
Sjabloon met Normen en Limieten Olympische Spelen Tokyo 2020

