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Selectiereglement Jeugd Olympische Spelen 2018
Buenos Aires, Argentinië
Zoals vastgesteld door het Bestuur op 22 februari 2018
Dit document bevat het reglement en de criteria op basis waarvan de selectie en
uitzending zal plaatsvinden voor de Jeugd Olympische Spelen 2018, 6-18 oktober,
Buenos Aires, Argentinië.
Selectie voor de Jeugd Olympische spelen bestaat uit de volgende onderdelen en
vereisten:
1.
Nederland moet zich als land kwalificeren
2.
Indien dit het geval is, zal er binnen Nederland per discipline één
kandidaat/team op naam geselecteerd worden via de interne nationale
selectie. (zie Artikel 3)
3.
Deze kandidaat moet voldoen aan de diverse nationale en internationale
eisen voor deelname (zie Artikel 2)
1.

Definities

1.1.

Nationale Selectie: Procedure waarin per discipline wordt bepaald welk team
winnaar van de nationale selectie is voor de Jeugd Olympische Spelen 2018.

1.2.

Team: de natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die middels het
daarvoor geldende kandidaatformulier aangeeft in aanmerking te willen komen
voor nationale selectie voor het de Jeugd Olympische Spelen 2018 en zich
onderwerpt aan de bepalingen van dit selectiereglement. Een team bestaat uit
één persoon in de één-persoonsdisciplines en uit twee personen in de tweepersoonsdisciplines.

1.3.

RvW: de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017-2020.

1.4.

Einduitslag: De plaats in de einduitslag bepaald conform de Sailing Instructions
van het betreffende selectie evenement en de onderliggende RvW.

1.5.

Beroepsraad: de beroepsinstantie bestaande uit drie door de Algemene Leden
Vergadering van het Watersportverbond benoemde natuurlijke personen die
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geen belanghebbende partij zijn, zoals omschreven in de RvW definitie
“Belanghebbende partij".
1.6.

Bestuur: het bestuur van het Watersportverbond.

1.7.

Sectorcommissie Topsport: de sectorcommissie Topsport van het
Watersportverbond, adviesorgaan van het bestuur.

2.

Algemene bepalingen

2.1.

Ieder team kan zichzelf - tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de nationale
selectiewedstrijd van de betreffende discipline - middels het online
kandidaatformulier aanmelden om voor de nationale selectie in aanmerking te
komen.

2.2.

Alle leden van een team dienen lid te zijn van een bij het Watersportverbond
aangesloten vereniging.

2.3.

Ieder team is zelf verantwoordelijk voor inschrijving en deelname aan de
evenementen die geldig zijn voor de nationale selectie. Inschrijving voor de
Jeugd Olympische Spelen vindt plaats via Watersportverbond en NOC*NSF.

2.4.

Als de winnaar van de nationale selectie zich om welke reden dan ook terugtrekt
of moet terugtrekken, dan kan het bestuur een ander team voordragen dan wel
een nieuwe selectieprocedure bepalen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het
bestuur.

2.5.

Ieder team dient Competition Eligibility en World Sailing Eligibility te hebben als
bedoeld in de Eligibility Code van World Sailing. De Eligibility Code van World
Sailng is te vinden op de website van World Sailing:
http://www.sailing.org/tools/documents/2017EligibilityCodeRegulation19[21689].pdf.
Daarnaast dient ieder team te voldoen aan de voorschriften uit de Olympic
charter https://www.olympic.org/documents/olympic-charter en de daarin
geldende eisen ten aanzien van nationaliteit.

2.6.

De vereisten zoals in artikel 2.5 dienen uiterlijk 1 juli 2018 op orde te zijn
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2.7.

Het Bestuur van het Watersportverbond draagt namens het Watersportverbond
aan het NOC*NSF, teams voor tot deelname aan de Jeugd Olympische Spelen
voor. NOC*NSF besluit uiteindelijk of deze voordracht gehonoreerd en
overgenomen wordt. Zie navolgende link waar meer informatie is te vinden over
de eisen die NOC*NSF, World Sailing en IOC stelt aan deelname.
https://www.nocnsf.nl/buenos-aires-2018/kwalificatie-eisen-jeugd-olympischespelen-buenos-aires-2018
https://www.nocnsf.nl/stream/ws-sailing.pdf-versie-d.d.-26-juli-2017.pdf

2.8.

Leeftijdsgrens
De Jeugd Olympische Spelen 2018 zijn voor de zeildisciplines alleen toegankelijk
voor sporters die geboren zijn tussen 1 januari 2000 en 31 december 2003.

2.9.

De winnaar van de nationale selectie wordt geacht zich middels een gedegen
programma voor te bereiden op de Jeugd Olympische Spelen 2018.

2.10

Het NOC*NSF zal in overleg met het Watersportverbond voorzien in (technische)
begeleiding tijdens de uitzending

3

Selectieprocedure

3.1

Om een team te mogen uitzenden naar de Olympische Spelen moet Nederland
als land gekwalificeerd zijn. In navolgende link is het reglement voor
landenkwalificatie terug te vinden, zoals deze zijn opgesteld door het IOC en
World Sailing.
https://www.nocnsf.nl/stream/ws-sailing.pdf-versie-d.d.-26-juli-2017.pdf

3.2

Behaalde resultaten van een team of sporter in het kader landenkwalificatie zijn
niet op naam. Wel is het mogelijk dat de evenementen voor landenkwalificatie en
nationale selectie dezelfde zijn (zie 3.4: Evenementen)

3.3

Nationale selectie voor de Jeugd Olympische Spelen 2018 vindt plaats in de
onderstaande disciplines, mits in de betreffende discipline door Nederland is
voldaan aan de eisen voor landenkwalificatie zoals beschreven in artikel 3.1
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Discipline
Kitesurfen jongens
Kitesurfen meisjes
Multihull mixed
Windsurfen jongens
Windsurfen meisjes
3.4

Klasse
IKA Twin Tip
IKA Twin Tip
Nacra 15
Techno 293 +
Techno 293 +
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Aantal
1 kitesurfer
1 kitesurfster
1 zeiler + 1 zeilster (1 team)
1 windsurfer
1 windsurfster

De evenementen die zullen gelden voor nationale selectie zijn:

Discipline
Windsurfen jongens

Locatie
Mondello, Italië

Evenement
European Qualifier YOG, 17 april

Windsurfen meisjes
Nacra 15 mixed
Kitesuren jongens
Kitesurfen meisjes

Barcelona, Spanje
Nederland

WK Nacra 15, 22-28 april
Nader te bepalen – in
periode 1 april – 31
augustus – indien de
landen kwalificatie wordt
behaald

3.5

Winnaar van de nationale selectie is het team dat het hoogst is geëindigd in de
einduitslag van het aangewezen selectie evenement.

3.6

De winnaar van de nationale selectie zal zich definitief kwalificeren zodra wordt voldaan
aan de eisen en bepalingen zoals beschreven in artikel 2.

3.7

In geval van hoger beroep tegen uitspraken van de protestcommissie bij de evenementen
die gelden voor de nationale selectie gehouden in Nederland, geldt de uitspraak van de
protestcommissie, tenzij het hoger beroep en de uitspraak door de Zeilraad tenminste
dertig dagen voor de uitzending is afgerond. Indien de Zeilraad laat weten niet tijdig een
uitspraak te kunnen doen, geldt de uitspraak van de protestcommissie.

4

Opzettelijk hinderen

4.1

Een team mag tijdens een evenement dat geldt voor de nationale selectie alleen een
ander team opzettelijk hinderen, indien dat gebeurt conform de RvW en daardoor de
eigen einduitslag in het betreffende evenement kan verbeteren.
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4.2

Indien overtuigend kan worden aangetoond dat er sprake is van overtreding van artikel
4.1, kan door het bestuur worden besloten het betreffende team uit te sluiten van de
nationale selectie of een andere passende maatregel te treffen.

5

Conflictoplossing

5.1

Ieder team kan bij de beroepsraad in beroep gaan tegen de beslissing van het bestuur,
indien het team rechtstreeks door de bestreden beslissing in zijn/haar belang wordt
getroffen.

5.2

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep schriftelijk en gemotiveerd binnen
5 werkdagen na de beslissing van het bestuur bij de beroepsraad (p/a Verbondskantoor te
Utrecht) zijn ingediend.

5.3

De beroepsraad volgt de procedure opgenomen in het Reglement voor de Tuchtraad en
de Beroepsraad, zoals in werking getreden per 1 april 2017 en te vinden op de website van
het Watersportverbond, http://www.watersportverbond.nl. De beroepsraad beslist binnen
10 dagen na het verhoor, of zoveel korter als nodig is, bijvoorbeeld voor de sluitingsdatum
van een eventuele voordracht aan NOC*NSF. De beslissing wordt mondeling
medegedeeld aan de partijen en vervolgens schriftelijk aan de partijen toegezonden.

5.4

De beslissing van de beroepsraad is voor het bestuur en voor de appellant bindend. Met
betrekking tot een dergelijke beslissing kan geen beroep worden ingesteld bij enige
rechtbank en/of andere rechtsprekende instantie.

6

Onvoorziene situaties

6.1

Het bestuur kan het selectiereglement te allen tijde aanvullen met nieuwe selectieregels.

6.2

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, na advies van de
sectorcommissie Topsport.

