Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

Inleiding

Volgens het IPC Handbook zijn de Nationale Paralympische Comités (NPC) exclusief verantwoordelijk en
bepalend voor de samenstelling en uitzending van de nationale teams. Een Internationale Federatie (IF) is
verantwoordelijk voor het opstellen en door IPC laten goedkeuren van deelname eisen aan de Paralympische
Spelen.
Daarnaast mogen de NPC’s zelf aanvullende eisen stellen. Het huidige beleid van NOC*NSF voor de
Paralympische Spelen is “de atleet heeft op basis van (een) geleverde prestatie(s) aangetoond een redelijke
kans te hebben om op de Paralympische Spelen bij de beste vier tot zes van zijn sport of discipline te
eindigen”. In de Normen en limieten Paralympische Spelen zijn deze aanvullende eisen door NOC*NSF
uitgewerkt. Deze Normen en limieten maken onderdeel uit van het topsportbeleid van NOC*NSF.
Voornoemde grondslag dient er met andere woorden toe bij te dragen dat NOC*NSF mondiaal een
structurele top 10 positie in gaat nemen.
De Normen en limieten worden in twee stappen vastgesteld door het bestuur van NOC*NSF. Eerst stelt het
bestuur de ‘Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de
Paralympische Spelen’ en het ‘Reglement Normen en limieten voor bezwaren en beroep met betrekking tot
nominatie, kwalificatie, uitzending en uitsluiting voor de Paralympische Spelen’ vast.
Vervolgens vindt door NOC*NSF, na overleg met de sportbonden, de concrete invulling van de prestatieeisen per sport en discipline plaats, die worden vastgelegd in de zogeheten sjablonen. Deze sjablonen
worden, zodra deze gereed zijn, door het bestuur van NOC*NSF vastgesteld. De Normen en limieten worden
door NOC*NSF op de eigen website www.nocnsf.nl (en/of www.paralympisch.nl) gepubliceerd en worden
actueel gehouden.
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De Algemene Uitgangspunten en Reglement Normen en Limieten voor de Paralympische Spelen Sochi
2014 bestaan uit:



Begrippenlijst



Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de
Paralympische Spelen

1. Grondslag

2. Procedure voor kwalificatie voor en uitzending naar de Paralympische Spelen
2.1

Voorwaarden voor uitzending naar de Paralympische Spelen

2.2

Kwalificatie en uitzending

2.3

Uitwerking prestatie-eisen en representativiteit evenementen

2.4

Interne selectieprocedure van de sportbond

2.5

Wildcards

3. Nederlands Paralympisch Team Sochi 2014

4. Bijzondere omstandigheden

5. Bezwaar en beroep

6. Overeenstemming



Traject beslissingen en bezwaar en beroepsprocedure: Reglement Normen en limieten
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Concrete invulling van de prestatie-eisen per sport of discipline: de Sjablonen

BEGRIPPENLIJST

In deze Algemene Uitgangspunten en voorwaarden Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014
worden de volgende begrippen gehanteerd:

1.

prestatie-eisen: de concrete invulling van de door de atleet te leveren sportprestaties per sport of
discipline tijdens nader benoemde wedstrijden en/of evenementen (die zijn opgenomen in de sjablonen);

2.

sjabloon: het schema waarin de prestatie-eisen worden vastgelegd;

3.

nominatie: naar het oordeel van NOC*NSF hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor nominatie als
opgenomen in het sjabloon van de betreffende sport of discipline;

4.

vormbehoud: naar het oordeel van NOC*NSF hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor vormbehoud
als opgenomen in het sjabloon van de betreffende sport of discipline;

5.

directe kwalificatie: naar het oordeel van NOC*NSF hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor directe
kwalificatie als opgenomen in het sjabloon van de betreffende sport of discipline;

6.

kwalificatie: naar het oordeel van NOC*NSF hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor kwalificatie te
weten:
a) hebben voldaan aan de eisen van de IF van de betreffende sport of discipline, èn
b) hebben voldaan aan de prestatie-eisen voor
- nominatie + vormbehoud (van die nominatie), dan wel
- directe kwalificatie;

7.

uitzending: naar het oordeel van NOC*NSF hebben voldaan aan de eisen voor kwalificatie èn aan de
voorwaarden voor uitzending als opgenomen in 2.1 sub a. tot en met c. van de ‘Algemene
uitgangspunten en voorwaarden’.

3

Normen en limieten Paralympische Spelen Sochi 2014

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN EN VOORWAARDEN
Voor uitzending naar en deelname aan de Paralympische Spelen te Sochi in 2014

1.

Grondslag

1.1 De grondslag (norm) voor deelname aan de Paralympische Spelen Sochi 2014 is: de atleet heeft op basis
van (een) geleverde prestatie(s) aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Paralympische
Spelen bij de beste vier tot zes van zijn sport of discipline te eindigen. Dit is geen andere norm dan voor
Vancouver en Londen. Deze norm is gebaseerd op de gedachte dat af te vaardigen topsporters goed
genoeg zijn om mee te strijden om de medailles en de betere finaleplaatsen. Vanuit dit principe heeft
deze norm zich meer algemeen ontwikkeld en weerspiegelt nu de opvatting dat van een Nederlandse
atleet een in het oog springende prestatie wordt verwacht.
Daar waar de internationale eisen van de IF’s/IPC voor deelname aan de Paralympische Spelen zo hoog
zijn dat aan de hiervoor genoemde norm wordt voldaan, hanteert NOC*NSF deze eisen. Voldoen de
internationale eisen naar de mening van NOC*NSF en de sportbonden niet aan deze norm, worden door
NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden aanvullende prestatie-eisen opgesteld die worden
opgenomen in het sjabloon van de betreffende sport of discipline.

1.2 In de afgelopen jaren is in aanloop naar de Paralympische Spelen duidelijk geworden dat de IF’s
proberen meer grip te krijgen op de samenstelling van de deelnemersvelden. Dat heeft geleid tot
verdergaande systemen van quotering en kwalificatie per continent, waarvan een zeker appèl uitgaat om
die aanwijzingssystematiek niet door afwijkend nationaal beleid te laten doorkruisen. Niettemin houdt
NOC*NSF vast aan het genoemde uitgangspunt dat een Nederlandse deelnemer moet hebben getoond
bij de beste vier tot zes van zijn discipline op de Paralympische Spelen te kunnen eindigen.
In het overleg over het concreet invullen van de prestatie-eisen tussen NOC*NSF en de sportbonden
wordt dit uitgangspunt gehanteerd en door de sportbonden aanvaard.

1.3 Voor teamsporten kennen de Paralympische Spelen relatief beperkte deelnemersvelden en een duidelijk
kwalificatiesysteem. Aanvullend beleid met aanvullende prestatie-eisen van NOC*NSF zijn voor
teamsporten dan ook niet nodig.
Teamsporten in Sochi zijn de “klassieke” teamcompetitiesporten, te weten: ijssleehockey en curling.
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1.4 Voor een aantal sporten die deel uitmaken van het programma van de Paralympische Spelen is na
overleg met de betrokken sportbonden in de leidraad “Normen en Limieten Londen 2012” geen nadere
uitwerking van de kwalificatieprocedure geformuleerd. Op het moment dat er sprake is van prestaties die
uitzicht bieden op nominatie c.q. kwalificatie wordt de kwalificatieprocedure in overleg met de betrokken
sportbond alsnog geformuleerd.

De nadere uitwerking en specifieke toepassing / vertaalslag van de sporttakken waarvan een sjabloon is
opgesteld en in onderliggend document is opgenomen, zijn op basis van de hiervoor genoemde
uitgangspunten tot stand gekomen. Aanvullend hangt deze vertaalslag in Paralympisch verband mede af
van:
- de kwantitatieve opsplitsing van de handicapklassen binnen de sporttak;
- het niveau in internationaal verband van de betreffende sporttak of discipline;
- het aan bovengenoemde items gerelateerde kwalitatieve deelnemersveld.

2.

Procedure voor kwalificatie voor en uitzending naar de Paralympische Spelen

2.1 Voorwaarden voor uitzending naar de Paralympische Spelen
Voor uitzending naar de Paralympische Spelen gelden de volgende voorwaarden voor de atleet, te
weten:
a.

de Nederlandse nationaliteit;

b.

de ondertekening door de atleet van de ‘Overeenkomst Paralympische Spelen Sochi 2014
NOC*NSF’ en de ‘Entry Form - IPC Eligibility Code Form’

c.

positieve beoordeling van houding en gedrag van de atleet volgens de algemeen
maatschappelijke en specifiek sportieve waarden en normen. Daarbij wordt tevens betrokken of
de goede naam van NOC*NSF dan wel de sportbond in het geding is;

d.

hebben voldaan aan de eisen voor kwalificatie en uitzending (zie 2.2).

2.2 Kwalificatie en uitzending
Om door NOC*NSF te worden uitgezonden naar de Paralympische Spelen zijn de volgende stappen en
beslissingen te onderscheiden:
1.

Voldoen aan de eisen voor kwalificatie. Dit kan op twee manieren:
- ofwel door nominatie + vormbehoud (van die nominatie);
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- ofwel door directe kwalificatie.
De voor kwalificatie geldende prestatie-eisen staan opgenomen in het sjabloon van de betreffende
sport of discipline (zie 2.3).
2.

Nominatie-, kwalificatie- en uitzendbeslissingen door NOC*NSF na voordrachten van de sportbond.
A.

Voordracht voor nominatie door de sportbond, indien de atleet heeft voldaan aan de
prestatie-eisen voor nominatie, waarna NOC*NSF een nominatiebeslissing
neemt.

B.

Voordracht voor kwalificatie (na voldaan te hebben aan de eisen voor vormbehoud indien de
atleet is genomineerd of na directe kwalificatie) door de sportbond, waarna NOC*NSF een
kwalificatiebeslissing neemt.

C.

Voordracht voor uitzending door de sportbond, waarna NOC*NSF een uitzendbeslissing
neemt.

Indien er geen sprake is van een interne selectieprocedure (zie 2.4) kan de voordracht voor
uitzending gelijktijdig plaatsvinden met de voordracht voor kwalificatie.
3.

Uitsluitingsbeslissing door NOC*NSF.
NOC*NSF kan op ieder moment tot en met de aanvang van de Paralympische Spelen besluiten niet
over te gaan tot feitelijke uitzending, de zogeheten uitsluitingsbeslissing. Dit betreft - uitsluitend ter
beoordeling van NOC*NSF - het geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend ernstige blessures, ziekte, dopinggebruik, onbehoorlijk gedrag, het in diskrediet
brengen van de goede naam van NOC*NSF, of de weigering van leden van het potentiële
Nederlands Paralympisch Team om de Overeenkomst Paralympische Spelen Sochi 2014 te tekenen.

2.3 Uitwerking prestatie-eisen en representativiteit evenementen
Zowel bij de prestatie-eisen voor nominatie en vormbehoud als die voor directe kwalificatie zijn drie
elementen van belang:


het objectieve niveau van de prestaties; waarbij - indien van toepassing - gebruik zal worden
gemaakt van een “geschoonde” eindrangschikking die wordt gerelateerd aan het aantal deelnemers
per land per sport of discipline tijdens de Paralympische Spelen. Dit element zal, indien van
toepassing, worden opgenomen en verder uitgewerkt in het betreffende sjabloon;



het evenement dan wel de evenementen waarop de prestatie(s) moet(en) worden geleverd, met
name het niveau en de feitelijke waarde ervan, zoals hierna nader uitgewerkt;



de perioden waarbinnen de prestaties moeten worden geleverd.
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Na overleg met alle Paralympische sportbonden, waarbij het uitgangspunt is dat de sportbonden vooraf
atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en bondscoaches hierbij
betrekken, desgevraagd aan te tonen aan NOC*NSF door de sportbond door middel van een schriftelijk
verslag van dit overleg, wordt ernaar gestreefd dat uiterlijk 1 september 2012 door NOC*NSF de
besluiten worden genomen over de concrete invulling van de prestatie-eisen per tak van sport of
discipline, die worden opgenomen in de sjablonen.
NOC*NSF houdt hierbij rekening met het trainings- en wedstrijdprogramma van de atleten, opdat dit
programma zo min mogelijk wordt verstoord en vooral ook een optimale Paralympische prestatie niet
wordt belemmerd. Dit uitgangspunt rechtvaardigt echter niet dat concessies worden gedaan aan de voor
kwalificatie geldende prestatie-eisen.

In de vastgestelde sjablonen worden evenementen aangewezen waarop door deelname nominatie- en
vormbehoudprestaties kunnen worden geleverd dan wel directe kwalificatie mogelijk is. 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 kandidaat werkelijk een bewijs vormen voor het vereiste niveau als bedoeld in 1.1.
NOC*NSF behoudt zich het recht voor een evenement - in tegenstelling tot de verwachtingen - als
onvoldoende representatief te kwalificeren. Ook direct na afloop van het betreffende evenement is er de
mogelijkheid van herijking van het evenement om dit nominatie- of vormbehoudmoment dan wel
moment voor directe kwalificatie als onvoldoende representatief te verklaren. Het door NOC*NSF als
onvoldoende representatief gekwalificeerde evenement is dan geen moment meer voor nominatie- of
vormbehoud dan wel een moment voor directe kwalificatie. Dit geldt ook in de gevallen dat
evenementen - om welke reden dan ook - helemaal geen doorgang vinden.
Na overleg met de betrokken sportbond en indien (praktisch) mogelijk kan bij het wegvallen van
evenementen waar nominatie of vormbehoud dan wel directe kwalificatie mogelijk is, een alternatief
evenement worden aangewezen waarop door deelname nominatie- of vormbehoudprestaties kunnen
worden geleverd c.q. directe kwalificatie mogelijk is.

2.4 Interne selectieprocedure van de sportbond
Waar zich concreet de kans voordoet dat in een bepaalde sport of discipline meer atleten voor
uitzending in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Paralympische Spelen, rapporteert de
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betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure op,
waarbij het uitgangspunt is dat hierbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging
van atleten) en bondscoaches worden betrokken, desgevraagd aan te tonen aan NOC*NSF door de
sportbond door middel van een schriftelijk verslag van dit overleg. De interne selectieprocedure wordt
schriftelijk door de sportbond vastgelegd. De interne selectieprocedure en de uiteindelijke voordracht
voor uitzending aan NOC*NSF zijn de verantwoordelijkheid van de sportbond. Een faire, doorzichtige en
tijdige aanwijzing, gericht op een optimale voorbereiding op de Paralympische Spelen is te allen tijde het
uitgangspunt bij (het opstellen van) deze interne selectieprocedure en voordracht. Het staat de
sportbond vrij in het geval dat de daartoe in aanmerking komende atleten zich hebben gekwalificeerd, in
dat geval te bepalen dat de voordracht van een atleet voor uitzending op enig tijdstip plaatsvindt,
ongeacht of er in de sjablonen nog evenementen staan opgenomen waarop prestaties voor
vormbehoud of directe kwalificatie kunnen worden geleverd.

2.5 Wildcards
Onderdeel van het door het IPC en/of de aangewezen IF’s toegepaste kwalificatiesysteem kan zijn de
toekenning van zogenaamde wildcards. Het beleid van NOC*NSF is om een dergelijke toekenning
uitsluitend te honoreren met uitzending, indien is voldaan aan de eisen voor kwalificatie en uitzending
als bedoeld in 2.1.

3.

Nederlands Paralympisch Team Sochi 2014

3.1 Atleten die door NOC*NSF worden uitgezonden naar de Paralympische Spelen maken onderdeel uit van
het Nederlands Paralympisch Team Sochi 2014.

3.2 De atleet wordt door de sportbond aan NOC*NSF “overgedragen” bij de officiële overdracht van het
Nederlands Paralympisch Team Sochi 2014, enkele weken voor het vertrek naar Sochi.

4.

Bijzondere omstandigheden

4.1 In geval van bijzondere omstandigheden - waarvan het bestaan uitsluitend ter beoordeling van
NOC*NSF staat - kan na overleg met de betreffende sportbond van de vastgestelde procedure voor
kwalificatie en uitzending worden afgeweken.
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4.2 NOC*NSF verplicht zich bij de uitvoering van zowel de ‘Algemene uitgangspunten en voorwaarden’ voor
kwalificatie als het ‘Reglement Normen en limieten’ steeds zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten.

5.

Bezwaar en beroep

5.1 NOC*NSF heeft voorzien in een interne bezwaar- en beroepsprocedure. Indien een sportbond zich met
de beslissing van NOC*NSF tot nominatie, kwalificatie, uitzending en mogelijk uitsluiting niet kan
verenigen staat deze procedure open.*

*De atleten kunnen met betrekking tot nominatie, kwalificatie en uitzending uitsluitend bezwaar maken bij hun sportbond.

6.

Overeenstemming

6.1 Zowel over de ‘Algemene uitgangspunten en voorwaarden’ voor uitzending naar en deelname aan de
Paralympische Spelen en eisen voor kwalificatie en uitzending als over de concrete invulling van de
prestatie-eisen per sport en discipline bestaat tussen NOC*NSF enerzijds en alle betrokken sportbonden
anderzijds na vaststelling door het bestuur van NOC*NSF onvoorwaardelijke overeenstemming.
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REGLEMENT NORMEN EN LIMIETEN

Voor bezwaren en beroep met betrekking tot nominatie en kwalificatie voor, uitzending naar en
uitsluiting van deelname aan de Paralympische Spelen Sochi 2014.

1. Inleidende artikelen

1.1 NOC*NSF is in Nederland de enige bevoegde instantie ter zake van uitzending (en dus kwalificatie) van
atleten naar de Paralympische Spelen. In die zin is NOC*NSF in Nederland autonoom ter zake van besluitvorming ten aanzien van nominatie, kwalificatie en uitzending. NOC*NSF besluit tot nominatie,
kwalificatie en uitzending na voordracht van de betrokken sportbonden.
1.2 NOC*NSF heeft een verenigingsrechtelijke relatie met alle (Paralympische) sportbonden. In deze relatie vereniging (NOC*NSF) versus lid (sportbond) - worden de wederkerige verplichtingen, naast de specifieke
statutaire en overige reglementaire bepalingen, bepaald door de algemene norm van redelijkheid en
billijkheid.
1.3 Bij de bepaling van het algemene beleid ter zake van kwalificatie voor en uitzending naar de
Paralympische Spelen als ook bij de besluitvorming in individuele gevallen bij het uitvoeren van dit
beleid, dient enerzijds de eigen en onvervreemdbare verantwoordelijkheid, als hierboven bedoeld onder
artikel 1.1, van NOC*NSF in aanmerking te worden genomen en anderzijds de op de
lidmaatschapsverhouding gestoelde verplichtingen van NOC*NSF, binnen het verenigingsverband,
jegens de aangesloten sportbonden.
1.4 Besluitvorming ter zake van nominatie, kwalificatie en uitzending betreft atleten, ofwel individueel, ofwel
in enig teamverband. De besluitvorming van NOC*NSF ter zake is echter alleen toetsbaar in de relatie
tussen NOC*NSF en de betrokken sportbond.
Bezwaren tegen de door NOC*NSF genomen beslissingen kunnen derhalve alleen door de sportbond
worden gemaakt.
1.5 Dit reglement is van toepassing met ingang van 1 juli 2012 tot en met de laatste dag van de
Paralympische Spelen Sochi 2014.
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2. Traject van besluitvorming: nominatie, kwalificatie en uitzending (en uitsluiting)

Beleidsbepaling
2.1

In het kwalificatietraject voor de Paralympische Spelen Sochi 2014 wordt eerst het algemene beleid
en de procedures vastgesteld en vastgelegd in de "Algemene uitgangspunten en voorwaarden” met
de specificatie daarvan per sport en per discipline in de sjablonen van deze ‘Normen en limieten
Paralympische Spelen Sochi 2014’. Deze besluitvorming gebeurt in het kader van de algemene
beleidsbepaling die niet kan worden getoetst in het kader van de onderhavige regeling.

Beslissingen
2.2

In het traject van uitzending naar de Paralympische Spelen Sochi 2014 zijn vier mogelijke door
NOC*NSF te nemen beslissingen te onderscheiden, die door NOC*NSF schriftelijk worden bevestigd
aan de betreffende sportbonden, te weten:
1. nominatiebeslissing,
2. kwalificatiebeslissing,
3. uitzendbeslissing, en
4. uitsluitingsbeslissing.
De eerste drie beslissingen kunnen uitsluitend door NOC*NSF worden genomen op basis van een
voordracht door de sportbond.

Nominatie (1)
2.2.1

Gegeven de vastgestelde nominatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk na
de prestatie van de atleet waarbij is voldaan aan de prestatie-eisen voor nominatie een schriftelijke
voordracht voor nominatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. de Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
genomineerd. Dit besluit wordt "nominatiebeslissing" genoemd.

Kwalificatie (2)
2.2.2

Gegeven de vastgestelde kwalificatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk
nadat de atleet heeft voldaan aan de gestelde prestatie-eisen, te weten:
- nadat de nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat de atleet vormbehoud heeft
getoond (van de betreffende nominatie) door aan de prestatie-eisen daarvoor te voldoen, dan wel
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- nadat de atleet heeft voldaan aan de prestatie-eisen voor directe kwalificatie,
een schriftelijke voordracht voor kwalificatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. de Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
gekwalificeerd. Dit besluit wordt “kwalificatiebeslissing” genoemd.
Uitzending (3)
2.2.3

Nadat de kwalificatiebeslissing is genomen - en in het geval als bedoeld in artikel 2.4 van de
‘Algemene uitgangspunten en voorwaarden’ nadat de interne selectieprocedure van de sportbond is
afgerond - doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk een schriftelijke voordracht voor
uitzending gericht aan NOC*NSF, t.a.v. de Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
uitgezonden. Dit besluit wordt “uitzendbeslissing” genoemd

Uitsluiting (4)
2.2.4

In iedere fase van de (procedure voor) nominatie, kwalificatie en uitzending tot en met de duur van
de Paralympische Spelen kan NOC*NSF besluiten op gronden genoemd in de ‘Algemene
uitgangspunten en voorwaarden’ en in dit reglement - een atleet of een team niet uit te zenden of
terug te trekken. Dit besluit wordt "uitsluitingsbeslissing" genoemd.

3. Bezwaar- en beroepsprocedure

Indien een sportbond het met een nominatiebeslissing, een kwalificatiebeslissing, een uitzendbeslissing of
een uitsluitingsbeslissing niet eens is kan hij daartegen bezwaar maken conform het Reglement Bezwaar- en
Beroepsprocedure van NOC*NSF. Dit reglement is op te vragen bij de afdeling Juridische Zaken van
NOC*NSF.
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