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Baseball          Baseball 

 

 

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/het team moet voldoen aan de eisen van de IF zoals opgenomen in het document van het IOC 

en de World Baseball Softball Confederation (WBSC). De meest recente versie van dit document “Qualification 

system – Games of the XXXII Olympiad – Tokyo 2020 – World Baseball Softball Confederation (WBSC) – 

Baseball/Softball” is van toepassing. Dit document is te vinden op www.nocnsf.nl/tokyo2020. 

 

Evenementen en momenten voor IF kwalificatie: 

- Baseball Continental Qualification Event Europe/Africa, 18 – 22 Sep 2019, Bologna ITA 

- Baseball Final Qualification Tournament, date tbc, Taichung TPE 

 

2) Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie  

 

De topsporter/het team hoeft niet te voldoen aan Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie. Na overleg met 

de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) heeft NOC*NSF besloten geen Nationale 

prestatie-eisen voor kwalificatie op te stellen. 

  

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 is een verkorte item uit het Reglement opgenomen.  

 

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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