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BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE

1

Moderne Vijfkampsporters kunnen zich kwalificeren voor deelname aan Wereldkampioenschappen,
Europese Kampioenschappen en/of World Cups Moderne Vijfkamp, onder auspiciën van de UIPM
(Union Internationale de Pentathlon Moderne).
De limieten voor deelname aan Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en/of
World Cups in Moderne Vijfkamp, onder auspiciën van de UIPM, worden berekend door het
gemiddelde te berekenen van alle in het voorgaande jaar behaalde 8e, 10e en 12e plaatsen tijdens
Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en World Cups Moderne Vijfkamp.
Deelname aan Wereldkampioenschappen vereist het behalen van een score die gelijk is aan of hoger
dan het gemiddelde van alle 8e plaatsen, deelname aan de Europese Kampioenschappen vereist een
gemiddelde score van alle 10e plaatsen en deelname aan World Cups vereist een gemiddelde score
van alle 12e plaatsen.
UITGANGSPUNTEN VOOR KWALIFICATIESYSTEEM

2

Teneinde bij de KNSA aangesloten Moderne Vijfkamp sporters de gelegenheid te geven zich te
kwalificeren, zijn de volgende uitgangspunten gesteld:
a.
b.
c.
d.
2a

Duidelijkheid deelname internationale UIPM-wedstrijden
Mogelijkheden voor sporters die niet deelnemen aan een KNSA topsportprogramma
Nederland en de KNSA op representatief niveau vertegenwoordigen
Topsport buiten de KNSA topsportprogramma’s stimuleren en verbreden
Duidelijkheid deelname internationale UIPM-wedstrijden

De KNSA maakt onderscheid tussen internationale A- en B-wedstrijden. Tot internationale Awedstrijden worden gerekend de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en World Cups. Alle overige internationale wedstrijden worden gedefinieerd als Bwedstrijden.
Deelname aan internationale A-wedstrijden (van de UIPM) kan alleen namens de KNSA, hetgeen
betekent dat inschrijving voor deelname alleen door de KNSA kan worden gedaan. Bij alle overige
internationale wedstrijden wordt door de wedstrijdorganisatie bepaald of kan worden deelgenomen
door andere dan de nationale teams. Voorbeelden van deze wedstrijden in de discipline Moderne
Vijfkamp zijn onder andere: The Dutch Open Coubertin Cup in Arnhem of de Swiss Women
International Competition in Bern.
2b

Kansen voor sporters die niet deelnemen aan een KNSA topsportprogramma

Teneinde Moderne Vijfkamp-sporters die niet deelnemen aan een KNSA topsportprogramma kansen
te bieden om deel te kunnen nemen aan internationale A-wedstrijden, worden:
a. limieten gedefinieerd voor deelname aan internationale A-wedstrijden;
b. wedstrijden benoemd waar deze limieten behaald kunnen worden;
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Nederland en de KNSA op representatief niveau vertegenwoordigen

De KNSA onderschrijft de Top 10-ambitie van NOC*NSF, inhoudende dat deelnemers aan
topsportevenementen in staat moeten zijn om een podiumplaats - oftewel een plaats bij de eerste
drie (3) - te behalen. Dat geldt voor de ISSF-schietsportdisciplines en de UIPM-discipline Moderne
Vijfkamp die deel uitmaken van het olympische programma, maar dat geldt ook voor deelnemers die
zich eventueel kunnen kwalificeren voor deelname aan een topsportevenement in een nietolympische discipline. Het systeem voor kwalificeren moet voorkomen dat diegenen die over
onvoldoende prestatieniveau beschikken, worden uitgezonden naar internationale topsportevenementen.
2d

Topsport buiten de KNSA topsportprogramma’s stimuleren en verbreden

Doordat dit kwalificatiesysteem kansen biedt aan alle sporters om deel te nemen aan internationale
A-wedstrijden, worden sporters die niet behoren tot een KNSA-topsportprogramma gestimuleerd om
hun eigen trainings- en wedstrijdprogramma zodanig in te richten dat zij het vereiste niveau zullen
halen.
3

ALGEMENE BEPALINGEN KWALIFICATIEPROCEDURE

De algemene bepalingen omtrent de kwalificatieprocedure voor A-wedstrijden omschrijven de
minimale voorwaarden waaraan sporters moeten voldoen om zich voor deelname te kwalificeren en
omschrijven de algemene kaders waarbinnen een kwalificatieprocedure voor deelname aan enige Awedstrijd wel of niet van toepassing is.
3.1

De KNSA maakt onderscheid tussen deelname aan continentale en intercontinentale
internationale A-wedstrijden.

3.2

Sporters dienen in het bezit te zijn van een geldige KNSA-licentie en te beschikken over een
zogenaamde ‘Riding Permission’.

3.3

Sporters die niet deelnemen aan een KNSA topsportprogramma kunnen zich alleen
kwalificeren voor deelname aan een Wereldkampioenschap, Europees Kampioenschap of
een World Cup.

3.4

De KNSA is bevoegd een sporter die weliswaar heeft voldaan aan de normen en limieten voor
deelname aan een A-wedstrijd, desondanks niet als deelnemer in te schrijven wanneer de
KNSA van mening is dat de goede naam en faam van de KNSA daarmee wordt aangetast. Een
besluit daaromtrent wordt genomen door de Directie, in overleg met de Coördinator
Topsport.

3.5

De KNSA benoemt de voorwaarden waaraan een kwalificatiewedstrijd voor de Moderne
Vijfkamp moet voldoen.

3.6

De KNSA kan te allen tijde om budgettaire redenen, besluiten om uitzending naar een
internationale A-wedstrijd geen doorgang te laten vinden, dan wel het aantal deelnemers om
financiële redenen, te begrenzen.

3.7

De kosten voor deelname aan een A-wedstrijd, zoals inschrijfgelden, reis- en verblijfkosten,
worden vergoed door de KNSA.
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4

DEELNEMERS

De deelnemers aan een kwalificatiewedstrijd moeten voldoen aan specifieke voorwaarden, teneinde
aan de kwalificatiewedstrijd te mogen deelnemen. De voorwaarden daarvoor zijn de volgende:
4.1

Sporters dienen zelf zorg te dragen voor de kosten die verbonden zijn aan de deelname aan
een wedstrijd waarin zij kunnen zich kwalificeren voor deelname aan een WK, EK of World
Cup Moderne Vijfkamp van de UIPM.

4.2

Aan een kwalificatiewedstrijd Moderne Vijfkamp kunnen alleen sporters deelnemen die in
het bezit zijn van een zogenaamde ‘Riding Permission’.

4.3

Sporters zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor deelname aan een
kwalificatiewedstrijd en brengen de KNSA hiervan minimaal twee weken voorafgaand aan de
wedstrijd op de hoogte.

4.4

Sporters met een door NOC*NSF verleende A-, B-, of HP-status zijn vrijgesteld van deelname
aan de kwalificatiewedstrijd in de desbetreffende discipline waarvoor een status aan de
sporter is verleend. Wanneer het aantal sporters dat beschikt over deze status meer is dan
het maximumaantal toegestane deelnemers aan de desbetreffende wedstrijd, volgt een nog
nader te bepalen selectiesysteem.

5

KWALIFICATIEWEDSTRIJDEN

De voorwaarden waaraan een kwalificatiewedstrijd moet voldoen, zijn de nu volgende:
5.1

Kwalificatiewedstrijden worden gehouden voor deelname aan de:
•
•
•

Europese Kampioenschappen Moderne Vijfkamp
World Cups Moderne Vijfkamp
Wereldkampioenschappen Moderne Vijfkamp

5.2

De kwalificatiewedstrijden moeten worden georganiseerd overeenkomstig de UIPMreglementen.

5.3

Als kwalificatiewedstrijd worden aangemerkt die wedstrijden voor Moderne Vijfkamp die
staan vermeld op de kalender van de UIPM, niet zijnde Wereldkampioenschappen, Europese
Kampioenschappen en World Cups, en die zijn/worden gehouden in het lopende jaar (2019)
en het daaraan voorafgaande jaar (2018).

5.4

Uitslagen van de kwalificatiewedstrijden dienen op de website van de UIPM te worden
gepubliceerd.

5.5

Moderne Vijfkamp-sporters dienen zich zelfstandig, wanneer zij voldoen aan de daarvoor
gestelde voorwaarden (zie hoofdstuk 3 en 4), in te schrijven voor de kwalificatiewedstrijd.
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KWALIFICATIENORMEN DEELNAME WK-EK-WC

De definitieve kwalificatie voor deelname aan een A-wedstrijd is afhankelijk van de hieronder
vermelde normen:
6.1

Kwalificatie voor deelname aan de Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen,
en World Cups is alleen mogelijk wanneer tijdens een kwalificatiewedstrijd is voldaan aan de
limieten, zoals benoemd in de bijlage.

6.2

De limieten voor deelname aan internationale wedstrijden, die moeten worden behaald
tijdens de kwalificatiewedstrijden, worden jaarlijks vastgesteld. De limieten worden
berekend op grond van de resultaten tijdens de A-wedstrijden in het voorgaande jaar. De
limieten voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:
Wereldkampioenschappen:
Gemiddelde score 8e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen
en World Cups in het voorafgaande jaar (2018).
Europese Kampioenschappen:
Gemiddelde score 10e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen
en World Cups in het voorafgaande jaar (2018).
World Cups:
Gemiddelde score 12e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen
en World Cups in het voorafgaande jaar (2018).

6.3

Indien de limiet voor de desbetreffende kampioenschappen wordt behaald, is die geldig voor
de wedstrijd c.q. het kampioenschap waarop die limiet van toepassing is. Heeft de sporter
voldaan aan de limiet voor deelname aan de Wereldkampioenschappen, dan is hij of zij ook
gerechtigd om deel te nemen aan de Europese Kampioenschappen en World Cups.

6.4

Conform de internationale regelgeving, is voor deelname aan A-wedstrijden een
maximumaantal deelnemers per land per discipline van toepassing. Wanneer het aantal
sporters dat voldoet aan de gestelde voorwaarden (limieten) hoger is dan het maximaal in te
schrijven sporters, volgt een nadere selectie. Die nadere selectie behelst dat de sporters, in
volgorde van hoogste score, tijdens de kwalificatiewedstrijden voor deelname worden
ingeschreven.

6.5

De kwalificatie geldt niet voor deelname aan de Olympische Spelen en de Jeugd Olympische
Spelen. Deze normen worden vastgesteld door NOC*NSF.

6.6

Sporters die zich door middel van kwalificatiewedstrijden hebben geselecteerd voor
deelname aan een internationale A-wedstrijd namens de KNSA, moeten vóór deelname
daaraan een overeenkomst ondertekenen waarin zij een aantal verklaringen afleggen met
betrekking tot attitude, kledingvoorschriften, omgang sociale media, taken en
verantwoordelijkheden met betrekking tot de teamleiding, rechten en plichten ten opzichte
van sponsoren en het antidopinggebruik. Deelnemers die niet bereid zijn deze overeenkomst
te ondertekenen, worden niet voor de wedstrijd ingeschreven.
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BIJLAGE

Limieten deelname WK-EK-WC in 2019
Toelichting berekening limieten:
De limieten voor deelname aan de Wereldkampioenschappen (WK) zijn per categorie berekend op
basis van de in het voorafgaande jaar (2018) behaalde 8e plaatsen bij de Wereldkampioenschappen,
Europese Kampioenschappen (EK) en World Cups (WC).
De limieten voor deelname aan de Europese Kampioenschappen zijn berekend op basis van alle in
2018 bij de Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en World Cups behaalde 10e
plaatsen en voor de World Cups op basis van alle 12e plaatsen.
Heren
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
World Cups

1422 punten
1415 punten
1409 punten

-

gemiddeld 8e plaats
gemiddeld 10e plaats
gemiddeld 12e plaats

Dames
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
World Cups

1311 punten
1305 punten
1299 punten

-

gemiddeld 8e plaats
gemiddeld 10e plaats
gemiddeld 12e plaats
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