Rowing

Roeien

A PRESTATIE-EISEN VOOR KWALIFICATIE
Om in aanmerking te kunnen komen voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo moet de topsporter
voldoen aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie. Deze bestaan uit:
1) De eisen van de Internationale Federatie (“IF”); én
2) De Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie

1) Eisen van de IF
De topsporter moet voldoen aan de eisen van de IF zoals opgenomen in het document van het IOC en de
World Rowing Federation. De meest recente versie van dit document “Qualification system – Games of the
XXXII Olympiad – Tokyo 2020 - World Rowing Federation (FISA) - Rowing” is van toepassing. Dit document is te
vinden op www.nocnsf.nl/tokyo2020.
Evenementen en momenten voor IF kwalificatie:
FISA World Rowing Championships, 25 Aug – 1 Sep 2019, Linz-Ottensheim AUT
FISA European Qualification Regatta, 5 – 7 Apr 2021, Varese ITA
FISA Final Olympic Qualification Regatta, 16 – 18 May 2021, Lucerne SUI

2) Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie
De topsporter moet ook voldoen aan Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie. Deze eisen zijn door
NOC*NSF na overleg met de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) opgesteld.
Hieronder staat per laag uit de IF eisen vermeld welke Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie er zijn. De
lagen van de IF eisen staan vermeld in paragraaf “D. Qualification Pathway” van het hierboven onder A 1)
genoemde document.
Laag 1 t/m 3

Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie:
- eenmaal top 6 (A-finale) tijdens de FISA World Rowing Championships 2019 of
- eenmaal top 5 tijdens de European Rowing Championships 2020 (heren)* of
- eenmaal top 4 tijdens de European Rowing Championships 2020 (dames)* of
- eenmaal top 5 tijdens de European Rowing Championships 2021 (heren) of
- eenmaal top 4 tijdens de European Rowing Championships 2021 (dames) of
- eenmaal top 4 tijdens de FISA World Rowing Cup I 2021 of
- eenmaal top 1 tijdens de FISA Final Qualification Regatta (dames acht) of
- eenmaal top 5 tijdens de FISA World Rowing Cup II 2021.

Evenementen en momenten voor de Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie:
FISA World Rowing Championships, 25 Aug – 1 Sep 2019 Linz-Ottensheim AUT
European Rowing Championships 2020, 9 – 11 Oct 2020 Poznan POL
European Rowing Championships 2021, 9 – 11 Apr 2021 Varese ITA
FISA World Rowing Cup I, 30 Apr – 2 May 2021 Zagreb CRO
FISA Final Qualification Regatta, 16 – 18 May 2021 Lucerne SUI
FISA World Rowing Cup II, 21 – 23 May 2021 Lucerne SUI
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*In het geval het European Rowing Championships 2020 geen doorgang vindt, wordt vooralsnog de FISA World
Rowing Cup III, 4 – 6 Jun 2021 Saboudia (ITA) als vervangend evenement aangewezen. De Nationale prestatieeis voor kwalificatie wordt in geval van het vervangende evenement: eenmaal top 3 tijdens de FISA Word Rowing
Cup III 2021.

B OPMERKINGEN
Op dit Sjabloon is het Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen Tokyo 2020 (“Reglement”) van
toepassing. Dit Reglement is te vinden op: www.nocnsf.nl/tokyo2020.
Let op! Dit Sjabloon beschrijft alleen de Prestatie-eisen voor kwalificatie. De topsporter moet ook voldoen
aan alle overige voorwaarden die opgenomen zijn in het Reglement.
Hieronder zijn een aantal verkorte items uit het Reglement opgenomen.
Representativiteit evenementen:
- In dit Sjabloon zijn evenementen opgenomen waarop de topsporter aan de Prestatie-eisen voor
kwalificatie kan voldoen. Aan deze evenementen wordt steeds de eis gesteld dat zij representatief zijn.
Dat wil zeggen dat het deelnemersveld en de geleverde competitie zodanig dienen te zijn, dat de
geleverde prestaties van de Nederlandse topsporter werkelijk een bewijs vormen voor een redelijke kans
om te kunnen eindigen bij de beste acht van zijn/haar sport of discipline op de Olympische Spelen.
- Na overleg tussen de KNRB en NOC*NSF kan NOC*NSF de Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie naar
boven of naar beneden toe bijstellen wanneer de representativiteit van een evenement daartoe aanleiding
geeft.
Geschoonde eindrangschikking:
Op de Prestatie-eisen voor kwalificatie is een geschoonde eindrangschikking van toepassing, tenzij anders
vermeld in dit Sjabloon. Een geschoonde eindrangschikking wordt - onder andere - gerelateerd aan 1) het
maximale aantal deelnemers of teams per land per sport of discipline tijdens de Olympische Spelen, 2) het
aantal reeds gekwalificeerden voor de Olympische Spelen, dan wel 3) deelnemers op de eindrangschikking die
door het IOC worden uitgesloten van deelname aan de Olympische Spelen.
Interne selectieprocedure:
Als meer topsporters aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie hebben voldaan en voor Uitzending in
aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, is de Interne selectieprocedure van de
KNRB van toepassing. Op basis van die Interne selectieprocedure zal de KNRB tot een Voordracht voor het
uitzenden komen.
Betrokkenheid topsporters en (bonds)coaches:
De KNRB betrekt topsporters en (bonds)coaches bij het opstellen van de Nationale prestatie-eisen voor
kwalificatie en de Interne selectieprocedure.
De begrippen en afkortingen – geschreven met een hoofdletter – in dit Sjabloon hebben dezelfde betekenis
als bedoeld in het Reglement, tenzij expliciet anders aangegeven. In geval van tegenstrijdigheden of
interpretatieverschillen tussen de tekst in dit Sjabloon en de tekst in het Reglement prevaleert de tekst van
het Reglement.
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