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Terminologie
Kwalificatie:
In dit document refereert de term kwalificatie aan de procedure voor het behalen van een startplek
op de hieronder genoemde wedstrijden.
Discipline:
Met discipline worden de verschillende bootklassen bedoeld waarin de atleten starten tijdens de
wedstrijd. Dit kan zijn: K1M, K1W, C1M, C1W, C2M.
Categorie:
Met categorie wordt bedoeld buiten de onderverdeling in disciplines, de onderverdeling in
leeftijdsklassen. K1MJ is een categorie, evenals C2MJ etc. Categorie is daarmee dus specifieker dan
discipline.
Run:
Met run wordt in dit document bedoeld het een keer naar beneden varen van de baan. Tijdens de
eerste wedstrijddag, zaterdag worden twee runs gevaren, te refereren als heat 1 en heat 2. Op dag
twee worden wederom twee runs gevaren, te refereren als, semi-finale en finale.
(Voor sommige atleten zal het zo zijn dat zij starten in de voorvaart van de semi-finale en/of finale.
Hierbij wordt ervoor gekozen om deze runs ook te benaderen met de term semi-finale en finale).
Heats:
In dit document wordt met heats de twee runs bedoeld die op de eerste wedstrijddag, zaterdag,
gevaren worden.
Eerste wedstrijddag:
Dit doelt op de eerste van de twee dagen van de kwalificatie, ook te refereren als
Zaterdag 2 april 2016.
Tweede wedstrijddag:
Dit doelt op de tweede van de twee dagen van de kwalificatie, ook te refereren als
Zondag 3 april 2016.
Eindtijd:
Van één run de som van de vaartijd en strafseconden.
Percentage:
Dit is het procentuele verschil tussen de winnaar van de dag van een discipline en de deelnemende
Nederlandse Atleet.
%-eis:
Dit is het procentuele verschil per discipline dat maximaal mag ontstaan tussen de deelnemende
Nederlandse atleet en de winnaar in de discipline.
Ranking:
Met ranking wordt in dit document bedoeld de uitslagenlijst van de Nederlandse kwalificatie. Deze
wordt verkregen door eindtijden van de twee snelste runs, één op zaterdag en één op zondag te
nemen en daarvan een percentage ten opzichte van de dagwinnaar van de discipline te berekenen.
De verkregen percentages worden opgeteld en gesorteerd van laag naar hoog, dit geeft de ranking.
Dagwinnaar:
De dagwinnaar is de atleet die in een bepaalde discipline de snelste eindtijd weet te behalen tijdens
de eerste of de tweede wedstrijddag.
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Doel kwalificatie
De kwalificatie heeft als doel om op een eerlijke en objectieve manier de beste atleten van Nederland
af te vaardigen voor deelname aan de volgende wedstrijden in 2016:
Evenement

plaats

land

datum

Europees Kampioenschap

Liptovsky Mikulas

SVK

12-05-2016

World Cup 1

Ivrea

ITA

03-06-2016

World Cup 2

La Seu D’Urgell

ESP

10-06-2016

World Cup 3

Pau

FRA

17-06-2016

Wereld kampioenschap Junioren & U23

Krakow

POL

13-07-2016

Europees Kampioenschap Junioren & U23

Solkan

SLO

25-08-2016

World Cup 4

Praag

CZE

02-09-2016

World Cup 5

Tacen

SLO

09-09-2016

(Data van de wedstrijden onder voorbehoud)

De Wedstrijd
De nationale kwalificatie bestaat voor alle disciplines uit één wedstrijd bestaande uit twee
wedstrijddagen, zaterdag en zondag, in Markkleeberg (Duitsland) tijdens de ICF Canoe Slalom
Ranking. Deze wedstrijd vindt plaats op 2 en 3 april 2016.

De Berekening
Percentage
De eindtijden van de snelste run op zaterdag (run 1 of run 2) en de snelste run op zondag (semifinale of finale) worden omgezet in een percentage per dag ten opzichte van de snelste atleet in de
discipline waarvoor de deelnemende atleet een startbewijs wil behalen op een van de
bovengenoemde wedstrijden.
Het bepalen van het eerdergenoemde percentage wordt gedaan met behulp van de onderstaande
formule. Dat percentage wordt berekend voor elke individueel deelnemende atleet in een discipline.
Als een atleet deelneemt in verschillende disciplines, wordt per discipline het percentage berekend.
Het berekenen van het percentage gaat als volgt: het verschil tussen de deelnemend atleet (NL) en
de dagwinnaar in de discipline delen door de eindtijd van de dagwinnaar in de discipline
vermenigvuldigd met 100%.

𝑁𝐿 − 𝑊
∗ 100%
𝑊
NL =
W=

De individuele Nederlandse atleet
De dagwinnaar van de discipline waarin de Nederlandse atleet deelneemt.

De twee verkregen percentages worden afgerond op de eerste decimaal.
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Ranking
Door het optellen van de twee verkregen percentages wordt een ranking gemaakt, waarbij de
Nederlander in de betreffende discipline met het laagste totaalpercentage de eerste plaats in de
ranking inneemt, degene met het op één na laagste totaalpercentage de tweede plaats enzovoorts.
De kwalificatie ranking per discipline komt als volgt tot stand:
1. De atleet met het laagste totaalpercentage over de gehele wedstrijd, staat op de eerste
plaats, degene met het op één na laagste percentage staat op plaats twee, etc.
2. Wanneer twee of meerdere atleten een gelijke totaalscore hebben dan zal er gekeken
worden naar de snelste vaartijd van de beide kwalificatieruns. De atleet met de snelste
vaartijd zal dan boven de andere atleet eindigen in de kwalificatie ranking.
3. Om te worden opgenomen in de ranking dien je van ten minste één van de heats een eindtijd
te hebben en van zowel semi-finale of finale. (Lees: Het staat een atleet vrij om in één van de
twee runs niet te starten omdat hij/zij krachten wil sparen).

Niveau %-Regel
Tevens geldt er een %-regel om zo het niveau van de atleten te kunnen garanderen. Alle atleten
moeten aan het criterium voldoen om in aanmerking te komen voor deelname aan de
bovengenoemde wedstrijden.
De criteria zullen atleten moeten opleveren die een kans maken om bij de eerste 66% van het veld te
eindigen tijdens bovengenoemde wedstrijden.
Om te bepalen bij welk percentage per categorie je kans maakt om bij de eerste 66% te komen is
gebruik gemaakt van een statistische berekening. Informatie en inzage in deze berekening kan
worden opgevraagd door contact op te nemen met de secretaris van de Commissie Slalom via
kanoslalom@watersportverbond.com.

De eis:
De %-eis is discipline gebonden. Deze %-eis moet gehaald worden tijdens ten minste één van de
runs die gevaren worden op één van beide wedstrijddagen.

Discipline gebonden eis
In alle berekeningen wordt gekeken naar de snelste vaarder in de desbetreffende discipline (K1M,
K1W, C1M, C1W, C2M tijdens de wedstrijd, zowel ICF-ranking als de invitationals klasse. Er wordt
per dag bekeken wie er het snelste is, waarbij beiden runs meegenomen worden in de berekening.
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Percentages per categorie:
2016 %-eis
K1M Sen.
K1M U23
K1M Jun.

Maximum percentage t.o.v. winnaar (discipline)
13,5%
18,5%
24,5%

K1W Sen.
K1W U23
K1W Jun.

Maximum percentage t.o.v. winnaar (discipline)
18,0%
23,0%
37,0%

C1M en C2M Sen.
C1M en C2M U23
C1M en C2M Jun.
C1W Sen.
C1W U23
C1W Jun.

Maximum percentage t.o.v. winnaar (discipline)
18,5%
23,0%
35,5%
Maximum percentage t.o.v. winnaar (discipline)
19,5%
27,0%
42,0%

Omdat Nederland vertegenwoordigd wordt op bovenstaande wedstrijden, dient er een kwaliteitseis
te zijn.
De eisen zijn berekend op basis van de uitslagen van eerdere EK’s en WK’s. Hierbij is bij ieder
deelnemersveld het kwalificatieveld geanalyseerd en bekeken hoe groot het tijdsverschil was bij
positie 66% op de ranglijst.
Bovenstaande eisen zijn geformuleerd op basis van het 66% criterium. Uit analyse van resultaten is
gebleken dat doorgaans de outliers vanaf dit percentage van de deelnemers beginnen. Alles binnen
de 66% eis valt zodoende binnen een ‘redelijke prestatie’. Voor meer informatie over de berekening
van de percentages raadpleeg de secretaris van de Commissie Slalom.

Beschikbare plaatsen
Bij het WK Senioren, EK-senioren, WK en EK U23 & Junioren hebben alle categorieën 3 startplaatsen.
Op de 5 World Cups gelden de onderstaande quota.

Quota World Cups 2015
Discipline
K1M
K1W
C1M
C2H
C1W

Maximum aantal NL-deelnemers
3
3
2
2
3

Welke %-eis per wedstrijd
Wereld Kampioenschap Senioren
Europees Kampioenschap Senioren
World Cups
Wereld Kampioenschap U23
Europees Kampioenschap U23
Wereld Kampioenschap Junioren
Europees Kampioenschap Junioren
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Senioren-eis
Senioren-eis
Tenminste U23-eis
Tenminste U23-eis
Tenminste U23-eis
Tenminste junioren-eis
Tenminste junioren-eis

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan dat een atleet om medische, familiaire, of andere gegronde
onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd.

Melding overmacht
Bij een overmachtsituatie moet de atleet, voorafgaand aan de wedstrijd, bij de ploegleider van het
NL-team melden dat hij of zij niet in staat is deel te nemen aan de kwalificatie. Of er sprake is van
overmacht wordt NIET bepaald door de ploegleider, maar de melding wordt wel door de ploegleider
in ontvangst genomen.

Verklaring van overmacht
Bij een overmachtsituatie moet de atleet uiterlijk 48 uur na melding van de ontstane overmacht
situatie over een (medische) verklaring beschikken waarin de aard van de overmacht is vastgelegd.
Deze verklaring dient als bewijsstuk bij de overmacht aanvraag.

Toekenning overmacht
Overmacht kan worden toegekend door de Commissie van Toekenning, deze bestaat uit een 3-tal
functionarissen binnen het Watersportverbond t.w.:
-

De Manager Topsport
(Serge Kats of zijn vervanger Bart van Breemen)
De Voorzitter van het Platform Kanosport (Ab Reinders of zijn vervanger Ep Stormink)
Een lid van het Platform Kanosport
(Pascal Lücker of zijn vervanger Ronald Sluijp)

Toekenning van overmacht wordt gebaseerd op:
- De (medische) verklaring van overmacht
- De vraag of redelijkerwijs verwacht kan worden dat de atleet zich zou kwalificeren. Hiertoe
brengt de Commissie Slalom een gemotiveerd rapport uit aan de Commissie van Toekenning.
- Advies van de Commissie Slalom
- Advies van de Atleten Commissie
De functionarissen nemen binnen 5 dagen een gemotiveerd besluit. En maken dit kenbaar aan de
Commissie Slalom en de betreffende atleet.
Tegen dit besluit kan binnen 10 dagen na de uitspraak beroep worden aangetekend. Dit beroep
wordt voorgelegd aan de Beroepscommissie van het Watersportverbond, een commissie bestaande
uit drie, door het Bestuur aangestelde, natuurlijke personen die geen belanghebbende partij zijn.
Het beroep kan per e-mail worden gestuurd naar info@watersportverbond.nl.
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Na een toegekende overmacht
In het geval dat de overmacht wordt toegekend dan stelt de Commissie van Toekenning, na hierdoor
door de Commissie Slalom en de Atleten Commissie over geadviseerd te zijn, voor de sporter met de
toegekende overmacht vast:
-

Bekeken wordt of de atleet snel genoeg gerevalideerd en fit is voor de wedstrijden waar
deze zich voor wil kwalificeren
Meegenomen wordt of alle beschikbare plekken opgevuld zijn of dat er een plek extra
beschikbaar is.
Indien er reeds 3 atleten gekwalificeerd zijn, wordt de mogelijkheid een paddle off te doen
onderzocht.
Een paddle off kan alleen gehouden worden tegen een atleet die de %-eis reeds gehaald
heeft en door de eigen prestatie of terugtrekking van andere atleten op de 3e positie in de
ranking is gekomen.
Indien er geen 3 atleten zijn die de %-eis hebben gehaald. Dan wordt er gezocht naar een
internationale wedstrijd waar de atleet aan een %-eis moet voldoen.
Deze wedstrijd is bij voorkeur zo snel mogelijk na het kwalificatiemoment.
De atleet die kans maakt op overmacht kan zich enkel nog kwalificeren voor de laatste plek
waarmee deze nog deel mag nemen aan de internationale wedstrijden.
(In de meeste gevallen is dit de 3e plek in de ranking in het geval van minder atleten die de
eis hebben gehaald. De 1e en 2e plek geven daarmee dus zekerheid om je te kwalificeren
voor de wedstrijden.)

Selectiecommissie
De kwalificatie wordt opgesteld door de Commissie van Toekenning. Zij zijn de selectiecommissie. Het
bestuur van het Watersportverbond beslist uiteindelijk over de definitieve kwalificatie.

Concrete verdeling van de startplekken
3 beschikbare
plaatsen:

2 beschikbare
plaatsen:



Kwalificatie plaats 1 direct, op basis van de kwalificatie ranking of
rechtstreekse plaating.



Kwalificatie plaats 2 direct, op basis van de kwalificatie ranking.



Kwalificatie plaats 3 indirect indien zich een overmacht situatie
voordoet, anders direct, op basis van de kwalificatie ranking.



Kwalificatie plaats 1 direct, op basis van de kwalificatie ranking of
rechtstreekste plaatsing.



Kwalificatie plaats 2 indirect indien zich een overmacht situatie
voordoet, anders direct, op basis van de kwalificatie ranking.

Termijnenkalender
Datum
10 maart 2016
begin maart
2 april 2016
3 april 2016
4 april 2016
5 april 2016
11 april 2016
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Actie
Sluiting inschrijving kwalificatie (Inschrijving via kanoslalom@watersportverbond.com)
Atletenbijeenkomst
Wedstrijddag 1 (Heat 1 en Heat 2)
Wedstrijddag 2 (Semi-, finale)
Verklaring van overmacht, 48u na constatering
Ranking wordt gepubliceerd
Overmacht rapportage
Besluit Commissie van Toekenning

21 april 2016
11 april 2016

Uiterste datum indienen beroep
Uiterste datum aangeven deelname wedstrijden seizoen 2016

Overig:
Mocht het zo zijn dat een atleet zich kwalificeert maar geen aanspraak wil maken op uitzending naar
de betreffende wedstrijd(en), dan zal de eerstvolgende atleet op de ranking binnen die discipline
doorschuiven naar een hogere positie en op deze manier kwalificatie voor de betreffende
wedstrijd(en) afdwingen, mits voldaan is aan de %-eis.
Wanneer een atleet zich voor meerdere kampioenschappen plaatst in diverse leeftijdsgroepen, is het
aan de atleet te bepalen aan welke wedstrijden hij/zij wil deelnemen.
De atleten die aanspraak willen maken op uitzending dienen dit uiterlijk maandag 11 april 2016
kenbaar te maken bij de Secretaris van de Commissie Slalom. Waar mogelijk zullen atleten op 12
april 2016 automatisch doorschuiven naar overgebleven plaatsen voor de betreffende wedstrijden.
Op deze regel geldt een uitzondering voor de atleet die overmacht heeft toegewezen gekregen.
Bij onvoorziene situaties c.q. omstandigheden beslist Commissie van Toekenning op basis van
schriftelijk advies van:
- De Commissie Slalom
- De Atleten Commissie
Hierin staat echter vast dat de er niet van de eis mag afgeweken worden. 0,1% is nog steeds 0,1%. De
eis wordt koste wat kost gehanteerd.
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