Aquatics Diving

Prestatie-eisen voor
kwalificatie

Schoonspringen

Algemeen
Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg
met de Internationale Federatie (FINA).
en
Voldoen aan de door NOC*NSF uitgewerkte Algemene Uitgangspunten,
voorwaarden en Reglement voor uitzending naar en deelname aan de Olympische
Spelen, zie site www.nocnsf.nl/rio2016.
en
Voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld
na overleg met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Specifiek
Synchroon springen IF internationaal kwalificatiesysteem:
Laag 1:
top 3 16th FINA World Championships 2015
Laag 2:
top 4 20th FINA Diving World Cup 2016
Prestatie-eis NL:
Volledig overnemen IF systeem
Individueel springen IF internationaal kwalificatiesysteem:
Laag 1:
top 12 16th FINA World Championships 2015
Laag 2:
top 1 European Diving Cup 2015
Laag 3:
top 18 20th FINA Diving World Cup 2016
Laag 4:
aanvullende quotumplaatsen
Prestatie-eis NL:
Laag 1 en 2:
Laag 3 en 4:
Aanvullende eis:

overnemen IF eis
overnemen IF eis, met aanvullende eis
drie maal behalen van een minimale score van 425 punten
mannen/305 punten vrouwen in drie van de zes benoemde
evenementen voor kwalificatie in de periode februari 2015 tot en
met mei 2016, waarvan minimaal 1x tijdens een kwalificatie
evenement in het jaar 2016
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Evenementen en
momenten voor
kwalificatie

-

Grand Prix 20 - 22 februari 2015 Rostock, Duitsland
European Diving Championships 10 - 14 juni 2015 Rostock, Duitsland
16th FINA World Championships 24 juli - 9 augustus 2015, Kazan Rusland
20th FINA Diving World Cup 19 - 24 februari 2016, Rio de Janeiro Brazilië
European Championships 9 – 22 mei 2016, Londen Groot Brittanië
Grand Prix wedstrijd 7 – 10 april 2016, Gatineau Canada

Opmerkingen

Met verwijzing naar de Algemene Uitgangspunten, voorwaarden en Reglement
voor uitzending naar en deelname aan de Olympische Spelen worden onder
‘ALGEMEEN’ een aantal praktische items speciaal opgenomen in dit sjabloon.
Voor het complete document wordt verwezen naar de site www.nocnsf.nl/rio2016.
ALGEMEEN:
Betrokkenheid topsporters en bondscoaches:
- De betrokkenheid van topsporters en bondscoaches bij het integrale proces van
het opstellen van de prestatie-eisen en intern selectiebeleid is door de KNZB
aangetoond met een verslag, dat in bezit is van NOC*NSF.
Representativiteit evenementen:
- In dit sjabloon worden evenementen aangewezen waarop aan de prestatie-eisen
kan worden voldaan. 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 prestatie(s) van de
Nederlandse kandidaat werkelijk een bewijs vormen voor een redelijke kans op
top 8, zie blz. 8 en 9 Algemene Uitgangspunten.
Geschoonde eindrangschikking IF kwalificatiesysteem:
- Indien van toepassing, wordt - om het objectieve niveau van de prestaties te
bepalen - gebruik gemaakt van een ‘geschoonde eindrangschikking’, die wordt
gerelateerd aan het aantal deelnemers per land per sport of discipline tijdens de
Olympische Spelen, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.
- Ook kan gebruik gemaakt worden van een ‘geschoonde eindrangschikking’ die
gerelateerd is aan het aantal reeds gekwalificeerden voor de Olympische Spelen.
In het IF kwalificatiesysteem is terug te vinden of deze wijze van schonen wordt
toegepast, tenzij in dit sjabloon anders wordt aangegeven.
Interne selectieprocedure:
- Indien meer topsporters aan de prestatie-eisen hebben voldaan en voor
uitzending in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische
Spelen, is de interne selectieprocedure van de KNZB van toepassing op
basis waarvan de Bond tot een voordracht voor uitzending komt. Deze
interne selectieprocedure wordt, indien van toepassing, door de KNZB schriftelijk
vastgelegd.
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SPORTSPECIFIEK:
IF kwalificatiesysteem:
- Aan de in het Nederlands vertaalde tekst van het IF kwalificatiesysteem, die is
opgenomen in dit sjabloon, kunnen geen rechten noch aanspraken worden
ontleend. In geval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de
Nederlandse en Engelse tekst, prevaleert de Engelse tekst. De van toepassing
zijnde Engelse tekst is te vinden op de website van de IF, www.fina.org, of op
www.nocnsf.nl/rio2016.
Evenementen en momenten voor kwalificatie:
- In geval van een individuele invitatie voor de “World Series” kan dat evenement
voor betreffende sporter als kwalificatie-evenement worden aangewezen in
plaats van één van de eerder aangewezen kwalificatie-evenementen. Het verzoek
hiertoe dient minimaal één week voor aanvang van betreffende World Series
evenement bij NOC*NSF te worden ingediend. Het initiatief hiervoor ligt bij de
KNZB.
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