INTERNE SELECTIEPROCEDURE KNSA
TEN BEHOEVE VAN DEELNAME AAN DE OLYMPISCHE SPELEN
2024 PARIJS

Inleiding
Van 26 juli tot en met 11 augustus 2024 worden in Parijs de Olympische Spelen georganiseerd, waarbij
de schietsport met 15 disciplines is vertegenwoordigd. Per wedstrijdonderdeel mogen maximaal twee
(2) atleten per land deelnemen. Teneinde deel te kunnen nemen, moet een atleet voldoen aan de
internationale eisen van het IOC en de ISSF en aan de door NOC*NSF vastgestelde aanvullende
nationale eisen. Het IOC en de ISSF hebben bepaald dat er een quotumplaats voor het
wedstrijdonderdeel behaald moet zijn en dat de atleet moet voldoen aan de Minimum Qualification
Score (MQS).
Als aanvullende eis heeft NOC*NSF bepaald dat in 2022, 2023 of 2024 de atleet moet voldoen aan de
volgende eisen:
-

eenmaal top-8 World Championship 2022 of 2023; of
eenmaal top-8 op een ISSF World Cup seizoen 2023 tot en met 9 juni 2024; of
eenmaal top-6 European Championship 2022, 2023 of 2024.

De KNSA wijst maximaal acht (8) evenementen aan in de periode van 14 augustus 2022 tot en met 9
juni 2024. In ieder geval behoren daartoe alle in deze periode te houden Wereld- en Europese
Kampioenschappen; de andere daarvoor aan te wijzen evenementen worden uiterlijk één (1) week
vóór aanvang van het desbetreffende evenement vastgesteld.

1. Definities
1.1.

Bestuur:
Het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

1.2.

Evenement(en):
Wedstrijd(en) waarin door de topsporter aan de prestatie-eisen als opgenomen in de ‘Normen
en Limieten’ kan worden voldaan.

1.3.

Interne Selectieprocedure:
Procedure, vastgesteld door het Bestuur van de KNSA, die wordt gevolgd ter bepaling van
de voordracht voor uitzending naar de Olympische Spelen, indien meerdere topsporters
voldoen aan de nationale prestatie-eisen dan er behaalde quotumplaatsen beschikbaar zijn.

1.4.

ISSF:
International Shooting Sport Federation.

1.5.

Kwalificatie:
De schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatie-eisen voor
kwalificatie, te weten:
- voldaan aan de eisen van de ISSF, èn
- voldaan aan de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie zoals opgenomen in de ‘Normen
en Limieten’.

1.6.

Normen en Limieten:
Het samenstel van door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene
uitgangspunten en voorwaarden, opgenomen in een document inclusief sjablonen met
prestatie-eisen, op basis waarvan NOC*NSF beoordeelt en beslist of een door de bond
voorgedragen topsporter zich heeft gekwalificeerd voor, dan wel wordt uitgezonden naar de
Olympische Spelen, waarvan de meest recente versie is gepubliceerd op de website van
NOC*NSF (www.nocnsf.nl) en is opgenomen als bijlage 2 bij deze Regeling.

1.7.

Olympische Spelen:
De Olympische Spelen van Parijs in 2024.

1.8.

Voordracht voor kwalificatie:
De schriftelijke voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie van een topsporter door het
Dagelijks Bestuur van de KNSA.

1.9.

Voordracht voor uitzending:
De schriftelijke voordracht aan NOC*NSF voor uitzending van een topsporter door het
Dagelijks Bestuur van de KNSA.

2. Algemene Bepalingen
2.1

Het Dagelijks Bestuur van de KNSA draagt topsporters voor kwalificatie en/of voor
uitzending naar de Olympische Spelen voor aan NOC*NSF .

2.2

De voordracht van de topsporters als bedoeld in artikel 2.1 komt tot stand op de in deze
procedure bepaalde wijze.

2.3

Als een topsporter voldoet aan de prestatie-eisen voor kwalificatie, die opgenomen zijn in
het sjabloon ‘Normen en Limieten’, wordt deze topsporter door het bestuur van de KNSA aan
NOC*NSF voorgedragen voor kwalificatie.
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2.4

Als op het laatste kwalificatiemoment, zie artikel 1.6, blijkt dat meerdere topsporters in één
en dezelfde discipline zijn gekwalificeerd dan er plaatsen voor uitzending naar de Olympische
Spelen zijn, dan wordt de beslissing tot voordracht voor uitzending genomen door het Dagelijks
Bestuur op basis van het bepaalde in artikel 3.

2.5

Het Dagelijks Bestuur van de KNSA behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in
redelijkheid moet worden aangenomen (in overleg met in ieder geval de topsportcoördinator
en de bondscoach) niet in staat zal zijn om op waardig olympisch niveau deel te nemen aan
wedstrijden, voor de Olympische Spelen niet voor te dragen. Dit zal onder meer het geval
zijn als: een topsporter is geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van de KNSA, of door
de ISSF niet gerechtigd is tot deelname vanwege regelgeving van de ISSF, of niet in staat is op
topniveau te presteren, bijvoorbeeld door ziekte, blessures of andere omstandigheden.

2.6

De definitieve aanwijzing voor uitzending naar de Olympische Spelen vindt plaats door middel
van een beslissing door NOC*NSF, indien is voldaan aan de eisen van de ISSF en het IOC en de
topsporter heeft voldaan aan de nationale prestatie-eis, na een voordracht daartoe door het
Dagelijks Bestuur van de KNSA.

2.7

Een rechtstreekse uitnodiging (slot) op naam van de ISSF voor een topsporter tot deelname
aan de Olympische Spelen leidt niet automatisch tot een voordracht voor uitzending naar de
Olympische Spelen door het Dagelijks Bestuur van de KNSA aan NOC*NSF.

2.8

Een topsporter die door NOC*NSF voor uitzending naar de Olympische Spelen is aangewezen,
maakt vanaf dat moment deel uit van het KNSA Topsportprogramma en dient zich te
conformeren aan de bepalingen voor deelname daaraan.

3. Interne selectie voor Olympische Spelen
3.1

De interne selectieprocedure treedt in werking zodra er meerdere topsporters zijn
gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen in één en dezelfde
schietsportdiscipline dan er plaatsen beschikbaar zijn en bepaalt welke gekwalificeerde
topsporter wordt voorgedragen voor uitzending.

3.2

Een topsporter met een schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatieeisen voor kwalificatie, komt in aanmerking voor de interne selectieprocedure.

3.3

Een topsporter die een podiumplaats heeft behaald bij de Wereldkampioenschappen in een
individuele olympische discipline, wordt direct voorgedragen voor uitzending naar de
Olympische Spelen en hoeft niet te voldoen aan de selectieprocedure, tenzij ook hier meer
topsporters dan plaatsen zijn. In dat geval wordt de procedure wel toegepast.

3.4

De interne selectie wordt bepaald op basis van de plaats op de Europese ranglijst na de
laatste kwalificatiemogelijkheid.

3.5

De gekwalificeerde topsporter die na de laatste kwalificatie mogelijkheid op de Europese
ranglijst als hoogste is gerankt in de discipline waarvoor de topsporter is gekwalificeerd, wordt
door het Dagelijks Bestuur van de KNSA voorgedragen aan NOC*NSF voor uitzending naar de
Olympische Spelen.
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4. Bezwaar
Indien een topsporter het niet eens is met de beslissing van het Dagelijks Bestuur met betrekking tot
de voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie dan wel voor uitzending naar de Olympische Spelen
waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, waaronder mede begrepen het niet juist
naleven door de KNSA van deze procedure of de Normen en Limieten, kan hij/zij daartegen bezwaar
maken bij het Bestuur van de KNSA.

5. Onvoorziene omstandigheden
5.1

Het Bestuur van de KNSA kan tot uiterlijk 1 mei 2024 deze interne selectieprocedure aanvullen
met nieuwe regels. Het Bestuur van de KNSA zal over deze regelwijzigingen binnen drie
werkdagen nadat daartoe het besluit is genomen, de topsporters hiervan per brief in kennis
stellen.

5.2

In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur van de KNSA.
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