Bobsleigh

Prestatie-eisen voor
kwalificatie

Bobslee

Algemeen
Voldoen aan de voorwaarden voor Kwalificatie en Uitzending als opgenomen in het
Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen Pyeongchang 2018, zie website
www.nocnsf.nl/pyeongchang2018.
en
Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het International
Olympic Committee (IOC) in overleg met de International Bobsleigh and Skeleton
Federation (IBSF).
en
Voldoen aan de Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF
vastgesteld na overleg met de Bob en Sleebond Nederland (BSBN) en opgenomen
in dit Sjabloon.

Sportspecifiek
IF internationaal kwalificatiesysteem:
De meest recente versie van het document “Qualification system for the XXII
Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 – International Bobsleigh and Skeleton
Federation – Bobsleigh” is van toepassing. Dit document is te vinden op
www.nocnsf.nl/pyeongchang2018.
Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie:
D.1 en D.2* Overnemen IF internationaal kwalificatiesysteem met aanvullende eis:
top 12 IBSF World Cup Ranking List** per 14 januari 2018

Toelichting op
Nationale prestatieeisen voor kwalificatie

-

-

Evenementen en
momenten voor
Kwalificatie

-

* D.1 en D.2 verwijzen naar het in het document “Qualification system for the
XXII Olympic Winter Games Pyeongchang 2018 – International Bobsleigh and
Skeleton Federation – Bobsleigh” gestelde opgenomen onder “D. Qualification
pathway”.
** Er wordt gekeken naar de IBSF World Cup Ranking List per 14 januari 2018
per discipline (2-man, 4-man en vrouwen).

IBSF Ranking List per 14 januari 2018
IBSF World Cup Ranking List per 14 januari 2018
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Opmerkingen

Op dit Sjabloon is het Reglement Normen en Limieten Olympische Spelen
Pyeongchang 2018 van toepassing. De begrippen en afkortingen – geschreven met
een hoofdletter – die in dit Sjabloon worden gehanteerd hebben dezelfde
betekenis als bedoeld in het Reglement Normen en Limieten.
Hieronder zijn een aantal praktische items uit het Reglement Normen en Limieten
opgenomen. Voor de volledige tekst van het Reglement Normen en Limieten
Olympische Spelen Pyeongchang 2018 wordt verwezen naar de site
www.nocnsf.nl/pyeongchang2018. In geval van tegenstrijdigheden of
interpretatieverschillen tussen de tekst in dit Sjabloon en de tekst in het Reglement
Normen en Limieten prevaleert de tekst van het Reglement Normen en Limieten.
Betrokkenheid topsporters en bondscoaches:
- De betrokkenheid van topsporters en bondscoaches bij het integrale proces
van het opstellen van de Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie en Interne
selectieprocedure is door de BSBN aangetoond met een verslag, dat in bezit is
van NOC*NSF.
Representativiteit evenementen:
- In dit Sjabloon zijn momenten opgenomen waarop aan de Prestatie-eisen voor
kwalificatie kan worden voldaan. Aan de daarbij behorende 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.
- De Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie kunnen na overleg tussen de
BSBN en NOC*NSF worden bijgesteld wanneer representativiteit van een
evenement daartoe aanleiding geeft.
Interne selectieprocedure:
- Indien 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 BSBN van
toepassing op basis waarvan de BSBN tot een Voordracht voor het uitzenden
komt. Deze Interne selectieprocedure wordt door de BSBN schriftelijk
vastgelegd.
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