
Pagina 1 van 1 NOC*NSF Kwalificatiedocument noordse combinatie Olympische Spelen Beijing 2022 - versie 1, 18 januari 2021 

 

Noordse combinatie Nordic Combined 

 

 

A PRESTATIE-EISEN VOOR KWALIFICATIE  
 

Op dit moment zijn er geen topsporters die prestaties leveren die mogelijk uitzicht bieden op deelname aan 
de Olympische Spelen Beijing 2022. Daarom is met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) 
overeengekomen dat voor noordse combinatie vooralsnog geen Nationale Prestatie-Eisen worden 
opgesteld.  
 
Op het moment dat een topsporter prestaties levert die mogelijk uitzicht bieden op deelname aan de 
Olympische Spelen Beijing 2022 worden de Nationale Prestatie-Eisen na overleg met en op initiatief van de 
NSkiV alsnog door NOC*NSF opgesteld. In dat geval moet de topsporter voldoen aan: 
1) De Internationale Prestatie-Eisen; én  
2) Alle overige eisen en toelatingsvoorwaarden van het IOC en de IF; én 
3) (indien van toepassing) De Nationale Prestatie-Eisen; én 
4) (indien van toepassing) De Interne Selectieprocedure van de Sportbond. 

 

1) Internationale Prestatie-Eisen 
 

De topsporter moet voldoen aan de eisen van het IOC en de IF zoals opgenomen in de meest recente 
versie van het document “Qualification System for XXIV Olympic Winter Games, Beijing 2022 –  
International Ski Federation – Nordic Combined”. Dit document is te vinden op: 
https://nocnsf.nl/olympische-spelen/beijing-2022/kwalificatie-eisen. 
 

2) Nationale Prestatie-Eisen 
 

Zie A.  

B OPMERKINGEN  
 

Op dit Kwalificatiedocument is het Reglement voor deelname aan de Olympische Spelen Beijing 2022 
(hierna “Reglement”) van toepassing. Dit Reglement is te vinden op:  
https://nocnsf.nl/olympische-spelen/beijing-2022/kwalificatie-eisen. 
 
Let op! Dit Kwalificatiedocument beschrijft alleen de Prestatie-Eisen voor Kwalificatie. De topsporter moet 
ook voldoen aan alle overige voorwaarden die opgenomen zijn in het Reglement.  
 
De begrippen en afkortingen – geschreven met een hoofdletter – in dit Kwalificatiedocument hebben dezelfde betekenis 
als opgenomen in het Reglement, tenzij expliciet anders aangegeven. In geval van tegenstrijdigheden of 
interpretatieverschillen tussen de tekst in dit Kwalificatiedocument en de tekst in het Reglement prevaleert de tekst van 
het Reglement.  
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