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1

BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE

KNSA-sportschutters kunnen zich kwalificeren voor deelname aan Wereldkampioenschappen,
Europese Kampioenschappen en/of World Cups in de diverse disciplines van de ISSF (International
Shooting Sport Federation).
De limieten voor deelname aan Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en/of World
Cups in ISSF-disciplines, worden berekend door per discipline het gemiddelde te berekenen van alle in
het jaar 2019 behaalde 8e, 10e en 12e plaatsen tijdens de Wereldkampioenschappen, Europese
Kampioenschappen en World Cups. Deelname aan de 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 score die gelijk is aan of hoger dan het gemiddelde van alle
10e plaatsen en deelname aan World Cups vereist een score die gelijk is aan of hoger dan het
gemiddelde score van alle 12e plaatsen.
De limieten voor deelname aan Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in nietolympische ISSF-disciplines, worden berekend door per discipline het gemiddelde te berekenen van
alle 8e en 10e plaatsen bij de meest recente Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen. Bij een te gering aantal deelnemers kan worden afgeweken van het gemiddelde van de 8e
en 10e plaats voor Wereldkampioenschappen of Europese Kampioenschappen.

2

UITGANGSPUNTEN VOOR KWALIFICATIESYSTEEM

Teneinde KNSA-sportschutters de gelegenheid te geven zich te kwalificeren, zijn de volgende
uitgangspunten gesteld:
a.
b.
c.
d.
e.

2a

Indeling ISSF-disciplines
Duidelijkheid deelname internationale wedstrijden
Kansen voor sportschutters die niet deelnemen aan KNSA-topsportprogramma’s
Nederland en de KNSA op representatief niveau vertegenwoordigen
Topsport buiten de KNSA topsportprogramma’s stimuleren en verbreden

Indeling ISSF-disciplines

Internationaal worden schietsportdisciplines als volgt ingedeeld (Bijlage 1):
•
•

ISSF-disciplines die behoren tot het programma van de Olympische Spelen
ISSF-disciplines die niet behoren tot het programma van de Olympische Spelen

Bovendien maakt de KNSA bij de olympische schietsportdisciplines nog onderscheid tussen die
disciplines waarvoor een KNSA topsportprogramma bestaat en die olympische disciplines waarvoor
dat niet bestaat. De KNSA topsportprogramma’s onder auspiciën van de KNSA gelden voor 10m
luchtgeweer Heren, 10m luchtgeweer Dames, 50m klein kalibergeweer Heren drie-houdingen, 50m
klein kalibergeweer Dames drie-houdingen, kleiduiven skeet Heren en kleiduiven skeet Dames.
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2b

Duidelijkheid deelname internationale wedstrijden

De KNSA maakt onderscheid tussen internationale A- en B-wedstrijden. Tot internationale Awedstrijden worden gerekend de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, World Cups en Europese Spelen.
Alle overige internationale wedstrijden worden gedefinieerd als B-wedstrijden. Deelname aan
Internationale A-wedstrijden 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 zijn onder andere: InterShoot Den Haag, IWK München,
ISAS Dortmund, Qatar Shotgun Open, Cyprus Grand Prix Shotgun, enzovoorts.
2c

Mogelijkheden voor sportschutters die niet deelnemen aan KNSA-topsportprogramma’s

Teneinde sportschutters die geen deel uitmaken van de KNSA-topsportprogramma’s kansen te bieden
om deel te kunnen nemen aan internationale A-wedstrijden, worden:
a. jaarlijks limieten gedefinieerd voor deelname aan internationale A-wedstrijden;
b. kwalificatiewedstrijden gehouden waar deze limieten behaald moeten worden;
c. voorwaarden benoemd op grond waarvan sportschutters kunnen deelnemen aan een
kwalificatiewedstrijd.
Indien wordt voldaan aan de voorwaarden kan worden deelgenomen aan een kwalificatiewedstrijd.
Aan kwalificatiewedstrijden kunnen zowel sportschutters van een KNSA topsportprogramma
deelnemen, als ook sportschutters die daarin niet deelnemen.
2d

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 schietsportdisciplines 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 niet-olympische discipline. Het systeem voor
kwalificeren moet voorkomen dat diegenen die niet over voldoende prestatieniveau beschikken,
worden uitgezonden naar internationale topsportevenementen.
2e

Topsport buiten de KNSA topsportprogramma’s stimuleren en verbreden

Doordat dit kwalificatiesysteem kansen biedt aan alle sportschutters om deel te nemen aan
internationale A-wedstrijden in ISSF-disciplines, worden sportschutters 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 en zal Topsport ook in de breedte groeien.
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3

ALGEMENE BEPALINGEN KWALIFICATIEPROCEDURE

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

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

3.2

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

3.3

Indien naar enige A-wedstrijd geen deelnemers worden uitgezonden die deelnemen aan het
KNSA-topsportprogramma, wordt voor die wedstrijd ook geen kwalificatiemogelijkheid voor
andere sportschutters die geen deel uitmaken van de Nationale Selecties mogelijk gemaakt.

3.4

Deelnemers aan een KNSA topsportprogramma kunnen op voordracht van de Bondscoach
worden vrijgesteld van de kwalificatieprocedure en de geldende limieten.

3.5

De KNSA is bevoegd een sportschutter 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.

3.6

De KNSA organiseert een kwalificatiewedstrijd voor elke discipline zoals genoemd in bijlage 1,
mits er aanmeldingen voor deelname zijn.

3.7

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, dan wel te beperken tot leden van de Nationale Selectie.

3.8

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

Deelnemers kunnen zich kwalificeren voor olympische disciplines en niet-olympische ISSFdisciplines. Kwalificatie voor deelname is uitsluitend mogelijk in die ISSF-disciplines die in
Nederland worden beoefend.

4.2

Voor de kwalificatiewedstrijd van alle olympische disciplines zoals genoemd in bijlage 1,
kunnen zich twee (2) groepen sportschutters kwalificeren, namelijk: sportschutters die deel
uitmaken van een van de KNSA-topsportprogramma’s en sportschutters die in de Nederlandse
ranking voor de desbetreffende discipline op een plaats bij de eerste acht (8) staan. De
sportschutter moet in de ranking-lijst de status van gerankte schutter hebben; dat wil dus
zeggen: minimaal drie (3) scores waarvan één (1) score moet zijn behaald tijdens een Afdelingsof Districtskampioenschap.

4.3

Indien er voor een bepaalde discipline geen ranking bestaat, geldt dat een sportschutter een
plaats bij de eerste zes (6) van het meest recente Nederlands Kampioenschap moet hebben
behaald of tijdens een Districtskampioenschap een score heeft behaald die gelijk staat aan de
limiet voor uitzending (Bijlage 2).

4.4

Voor deelname aan de kwalificatiewedstrijd dient de sportschutter, behoudens de overige
gestelde voorwaarden voor deelname aan de kwalificatiewedstrijd, een minimumscore tijdens
Afdelings-, Districts- of Nederlandse Kampioenschappen te hebben behaald. Deze score moet
behaald zijn binnen een termijn van minimaal één (1) jaar voorafgaande aan de
kwalificatiewedstrijd. De Minimale Kwalificatie Score (MKS) staat vermeld in bijlage 2.

4.5

Ten aanzien van de kwalificatie voor deelname door junioren aan Wereldkampioenschappen
en Europese Kampioenschappen geldt dat aan de kwalificatiewedstrijden kunnen deelnemen
junioren uit de KNSA Topsportprogramma’s en junioren-A die in de Nederlandse ranking voor
de desbetreffende discipline op een plaats bij de eerste acht (8) staan.

4.6

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

Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK, EK en World Cups in ISSF-disciplines 2022, pagina 6

5

KWALIFICATIEWEDSTRIJD

Wanneer de KNSA-sportschutters hebben voldaan aan de minimale voorwaarden zoals vermeld onder
hoofdstuk 4, kunnen zij zich aanmelden voor deelname aan de kwalificatiewedstrijd. De voorwaarden
waaraan die kwalificatiewedstrijden moeten voldoen, zijn de nu volgende:
5.1

Kwalificatiewedstrijden worden gehouden voor deelname aan de:
•
•
•
•

Europese Kampioenschappen Luchtdrukwapens voor senioren en junioren
World Cups
Europese Kampioenschappen in alle ISSF-disciplines voor senioren en junioren
Wereldkampioenschappen in alle ISSF-disciplines voor senioren en junioren

5.2

Een kwalificatiewedstrijd wordt gehouden op een zodanig moment dat tijdig bekend is wie zich
voor deelname gekwalificeerd hebben en nog tijdig de aanmeldingen bij de desbetreffende
wedstrijdorganisatie kunnen plaatsvinden. De individuele sportschutters worden voor de
kwalificatiewedstrijd niet uitgenodigd; een publicatie van de kwalificatiewedstrijden wordt
gedaan op de website van de KNSA, onder vermelding van de datum en de locatie, en voorzien
van een aanmeldingsformulier. Na aanmelding en verificatie van de deelnamecriteria, worden
de deelnemers nog separaat uitgenodigd met meer exacte tijdstippen en mogelijke nadere
informatie.

5.3

Voor iedere soort wedstrijd (Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en
World Cups) wordt één (1) kwalificatiewedstrijd gehouden. Jaarlijks wordt tijdig een overzicht
gegeven van de internationale kampioenschappen (A-wedstrijden) waarvoor
kwalificatiewedstrijden worden gehouden. De in overleg met de Directeur van de KNSA en de
Coördinator Topsport bepaalde data van de kwalificatiewedstrijden in 2021 staan vermeld in
bijlage 4 en op de website van de KNSA.

5.4

De kwalificatiewedstrijden worden georganiseerd overeenkomstig de ISSF-reglementen. Dat
betekent dat outdoor-disciplines ook in de open lucht worden verschoten, de telling zo nodig
op decimalen plaatsvindt, een wapen- en kledingkeuring bij loting kan worden gehouden en
de mogelijkheid van een dopingcontrole aanwezig is.

5.5

KNSA-sportschutters dienen zelfstandig, wanneer zij voldoen aan de daarvoor gestelde
voorwaarden (zie hoofdstuk 3 en 4), zich vóór sluiting van de inschrijfdatum in te schrijven voor
een kwalificatiewedstrijd door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier op de
website van de KNSA.

5.6

Indien een KNSA-sportschutter voldoet aan de voorwaarden voor meerdere disciplines dient
per kwalificatiewedstrijd en discipline een apart inschrijfformulier te worden ingezonden.
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6

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,
World Cups is alleen mogelijk wanneer tijdens de desbetreffende kwalificatiewedstrijden
wordt voldaan aan de limieten, zoals benoemd in bijlage 2.

6.2

De limieten voor deelname aan internationale wedstrijden in olympische ISSF-disciplines, 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 2021 zijn als volgt vastgesteld:
Wereldkampioenschappen:
Gemiddelde score 8e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en
World Cups in het jaar 2019. Bij een te gering aantal deelnemers aan een discipline kan worden
afgeweken van de gemiddelde 8e plaats.
Europese Kampioenschappen:
Gemiddelde score 10e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen
en World Cups in het jaar 2019. Bij een te gering aantal deelnemers aan een discipline kan
worden afgeweken van de gemiddelde 10e plaats.
World Cups:
Gemiddelde score 12e plaatsen op Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen
en World Cups in het jaar 2019.

6.3

De limieten voor deelname aan Wereldkampioenschappen of Europese Kampioenschappen in
niet-olympische ISSF-disciplines die moeten worden behaald tijdens de kwalificatiewedstrijden, worden jaarlijks vastgesteld. De limieten worden per discipline berekend op
grond van de resultaten tijdens de meest recente Wereldkampioenschappen en Europese
Kampioenschappen in ISSF-disciplines. Let wel: de meest recente Wereld- of Europese
Kampioenschappen kunnen per discipline sterk verschillen. Zo kan er voor sommige disciplines
bijna jaarlijks een Wereldkampioenschap worden gehouden terwijl dat voor andere slechts
één maal in de vier jaar gebeurt. De limieten voor 2021 zijn als volgt vastgesteld:
Wereldkampioenschappen:
Gemiddelde score 8e plaatsen op de meeste recente Wereldkampioenschappen en Europese
Kampioenschappen. Bij een te gering aantal deelnemers aan een discipline kan worden
afgeweken van de gemiddelde 8e plaats.

6.4

Indien de limiet voor de desbetreffende wedstrijden c.q. kampioenschappen wordt behaald,
is deze alleen geldig voor de wedstrijd c.q. het kampioenschap waarop die limiet van
toepassing is. Voor iedere soort wedstrijd zal de sportschutter dus opnieuw de limiet moeten
behalen.
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6.5

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

6.6

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

6.7

Sportschutters die zich door middel van de kwalificatiewedstrijd 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 anti-dopingbeleid. Deelnemers die niet bereid zijn deze overeenkomst te
ondertekenen, worden niet voor de wedstrijd ingeschreven.
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BIJLAGE 1

Indeling disciplines
Olympische disciplines binnen KNSA Topsportprogramma
Olympische Spelen
Europese Spelen
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
World Cups
Heren
•
50m Rifle 3 positions
•
10m Air Rifle
•
Skeet

Dames
•
50m Rifle 3 positions
•
10m Air Rifle
•
Skeet

Mixed
•
10m Air Rifle mixed team

Olympische disciplines buiten KNSA Topsportprogramma
Olympische Spelen
Europese Spelen
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
World Cups
Heren
•
25m Rapid Fire Pistol
•
10m Air Pistol
•
Trap

Dames
•
25m Pistol
•
10m Air Pistol
•
Trap

Mixed
•
10m Air Pistol mixed team
•
Trap mixed team

Niet-olympische ISSF disciplines
Wereldkampioenschappen
Europese Kampioenschappen
Heren
•
300m Rifle 3 positions
•
300m Rifle prone
•
300m Standard Rifle
•
50m Rifle prone
•
50m Pistol
•
25m Centre Fire Pistol
•
25m Standard Pistol
•
Double Trap
•
Target Sprint
•
50m Running Target slow runs + fast runs
•
50m Running Target mixed runs
•
10m Running Target slow runs + fast runs
•
10m Running Target mixed runs

Dames
•
300m Rifle 3 position
•
300m Rifle prone
•
50m Rifle prone
•
Target Sprint
•
10m Running Target slow runs + fast runs
•
10m Running Target mixed runs
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BIJLAGE 2.A

Limieten deelname WK-EK-WC in 2022
Toelichting berekening limieten Olympische disciplines:
De limieten voor deelname aan de Wereldkampioenschappen (WK) zijn per discipline en categorie
berekend op basis van de in het jaar 2019 en 2021 behaalde 8e plaatsen bij Wereldkampioenschappen,
Europese Kampioenschappen (EK) en World Cups (WC).
De limieten voor de Europese Kampioenschappen zijn berekend op basis van alle in het jaar 2019 en
2021 behaalde 10e plaatsen en de limieten voor de World Cups op basis van alle 12e plaatsen.
De Minimale Kwalificatie Score (MKS) is berekend op basis van alle in het jaar 2019 en 2021 behaalde
30e plaatsen.

Olympische disciplines binnen KNSA Topsportprogramma
Categorie
Heren
Heren junioren
Heren
Heren junioren
Heren
Heren junioren
Dames
Dames junioren
Dames
Dames junioren
Dames
Dames junioren

Onderdeel
50m Rifle 3 positions
50m Rifle 3 positions
10m Air Rifle
10m Air Rifle
Skeet
Skeet
50m Rifle 3 positions
50m Rifle 3 positions
10m Air Rifle
10m Air Rifle
Skeet
Skeet

8e (WK)
1173
1161
627.3
623.2
122
117
1171
1163
628.2
625.9
116
111

10e (EK)
1172
1158
626.8
622.3
121
117
1170
1161
627.4
624.4
116
111

12e (WC)
1170
626.5
121
1169
627.2
115
-

30e (MKS)
1159
1151
623.4
615.9
117
109
1161
1146
623.0
620.5
110
101 (**)

(*)
(*)
576
119
(*)
(*)
570
112
-

(*)
(*)
574
562
116
105
(*)
(*)
568
558
106
90

Olympische disciplines buiten KNSA Topsportprogramma
Heren
Heren junioren
Heren
Heren junioren
Heren
Heren junioren
Dames
Dames junioren
Dames
Dames junioren
Dames
Dames junioren

25m Rapid Fire Pistol
25m Rapid Fire Pistol
10m Air Pistol
10m Air Pistol
Trap
Trap
25m Pistol
25m Pistol
10m Air Pistol
10m Air Pistol
Trap
Trap

(*)
(*)
578
571
120
115
(*)
(*)
572
566
114
107

(*)
(*)
577
570
119
115
(*)
(*)
571
565
113
106

(*)

Uitzending vanwege een gering aantal beoefenaren is niet opportuun en derhalve is geen
MKS vastgesteld. Voor deze disciplines wordt geen kwalificatiewedstrijd gehouden.

(**)

Aantal deelnemers minder dan 30, berekening 10 punten minder dan plaats 12.
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BIJLAGE 2.B

Limieten deelname WK-EK 2022 niet-olympische disciplines
Toelichting berekening limieten niet-olympische disciplines:
De limieten voor deelname aan de Wereldkampioenschappen (WK) in niet-olympische ISSFdisciplines, zijn per categorie berekend op basis van de resultaten van de behaalde 8e plaatsen bij de
meest recente Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in ISSF-disciplines. Bij een
te gering aantal deelnemers aan een discipline kan worden afgeweken van de gemiddelde 8e plaats.
De limieten voor deelname aan de Europese Kampioenschappen (EK) in niet-olympische ISSFdisciplines, zijn per categorie berekend op basis van de resultaten van de behaalde 10e plaatsen bij
de meest recente Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen in ISSF-disciplines. Bij
een te gering aantal deelnemers aan een discipline kan worden afgeweken van de gemiddelde 10e
plaats.
De limieten voor 2022 zijn als volgt vastgesteld:
De Minimale Kwalificatie Score (MKS) is bepaald op basis van de gemiddelde plaats 30 bij de meest
recente Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen. Daar waar minder dan 30
deelnemers waren, geldt een score die 10 punten minder is dan plaats 12.
Disciplines waarvoor geen Nederlandse Kampioenschappen worden georganiseerd, worden niet
vermeld.

Niet-olympische ISSF disciplines
Categorie
Heren

Heren junioren

Dames

Dames junioren

Onderdeel
300m Rifle prone
50m Rifle prone
50m Pistol
25m Centre Fire Pistol
25m Standard Pistol
Double Trap
Target Sprint
50m Rifle prone
50m Pistol
25m Standard Pistol
Target Sprint
300m Rifle prone
50m Rifle prone 60
Target Sprint
50m Rifle prone
Target Sprint

8e (WK)
594
624.6
552
580
567
(*)
(*)
617.8
(*)
(*)
(*)
589
622.7
(*)
617.1
(*)

10e (EK)
593
624.2
550
580
567
(*)
(*)
616.9
(*)
(*)
(*)
588
621.9
(*)
616.2
(*)

30e (MKS)
578
621.5
542
569
557
(*)
(*)
610.4
(*)
(*)
(*)
564
618.5
(*)
610.2
(*)

(*)

Uitzending vanwege een gering aantal beoefenaren is niet opportuun en derhalve is geen
MKS vastgesteld. Voor deze disciplines wordt geen kwalificatiewedstrijd gehouden.

(**)

Aantal deelnemers minder dan 30, berekening 10 punten minder dan plaats 12.

Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK, EK en World Cups in ISSF-disciplines 2022, pagina 12

BIJLAGE 3

Kwalificatieroute World Cups, EK en WK
Deelnemers
Topsportprogramma

Overige KNSA-schutters

Deelnemers Talententraining

Olympische discipline

Ja

Nee

nietolympische
ISSFdiscipline

Minimale Kwalificatie Score
(MKS) behaald +
top 8 Nederlandse ranking of
indien geen ranking,
top 6 meest recente NK

Nee

Limiet behaald bij
Kwalificatiewedstrijd

Geen
kwalificatie

Limiet behaald bij
Kwalificatiewedstrijden

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Minimale Kwalificatie
Score (MKS) behaald
+ top 8 Nederlandse
ranking of indien
geen ranking, top 6
meest recente NK

Geen
kwalificatie

Limiet behaald bij
Kwalificatiewedstrijd

Nee

Geen
kwalificatie

Ja

Nee

Geen
kwalificatie
Geen
kwalificatie

Deelname mogelijk aan:
-

Wereldkampioenschappen
Europese
Kampioenschappen
World Cups

Deelname mogelijk aan:
-

Wereldkampioenschappen
(ISSF)
Europese
Kampioenschappen
(ISSF)
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BIJLAGE 4
Data kwalificatiewedstrijden 2022

Soort wedstrijd

Disciplines

Datum
kwalificatiewedstrijd

Locatie
kwalificatiewedstrijd

Europese Kampioenschappen Hamar
(Noorwegen)

ISSF Luchtdrukdisciplines

12 februari 2022

SSC Emmen

ISSF Luchtdrukdisciplines
ISSF 50m disciplines

nog te bepalen
nog te bepalen

SSC Emmen
SSC Emmen

ISSF Kleiduivendisciplines

nog te bepalen

SSC Emmen

ISSF disciplines

nog te bepalen

SSC Emmen

World Cups Europa

Wereldkampioenschappen
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