Nederland watersportland!
Een leven lang genieten op het water

Addendum Selectiereglement Olympische Spelen Tokyo 2020.
Vastgesteld door het bestuur van het Watersportverbond op 24 augustus 2020
Betreft:
I. Actualisatie en aanvullingen definities en artikelen in verband met uitstel Olympische Spelen.
II. Vaststelling van voordrachten.
III. Actualisatie en aanvulling van selectie-evenementen in tabel onder paragraaf 3.2.
I.

Actualisatie en aanvullingen in verband met uitstel Olympische Spelen

a) Scope:
Het bestaande Selectiereglement ‘Olympische Spelen Tokyo 2020’, zoals vastgesteld op 23 mei 2018,
blijft geldig, met dien verstande dat, in verband met Covid-19, de ‘Olympische Spelen Tokyo 2020’ 1 jaar
zijn uitgesteld en in 2021 georganiseerd zullen worden.
b) Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW):
Definitie 1.3 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst:
“RvW: de Regels voor Wedstrijdzeilen. Voor Evenementen die verzeild worden in 2020 gelden de Regels
voor Wedstrijdzeilen 2017-2020, Voor Evenementen die in 2021 worden verzeild gelden de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2021-2024.
c) Geldigheid inschrijving en inschrijvingstermijn:
- Artikel 2.2 : Termijn inschrijving is ‘één week’ voor aanvang van het eerste evenement voor de Interne
selectie. (in plaats van één maand).
- Bestaande inschrijvingen, gedaan voorafgaand aan uitstel Olympische Spelen, blijven geldig.
Inschrijving is niet mogelijk voor klasses waarvoor de selectie reeds is afgerond (zie punt II voorliggend
addendum).
Artikel 2.2 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst:
“Ieder Team kan zichzelf - middels het inschrijfformulier zoals gepubliceerd op de website van het
Watersportverbond - tot uiterlijk één week voor aanvang van het eerste evenement voor de Interne selectie
(zie tabel in artikel 3.2), aanmelden om aan de Interne selectie deel te nemen in een klasse waarvoor de
Interne selectie nog niet is afgerond. Het team geeft daarmee aan bekend te zijn en akkoord te gaan met
de regels uit voorliggend selectiereglement.”
d) Geldigheid selectie ingeval niet alle geplande Evenementen verzeild kunnen worden:
Vanwege de mogelijke beperkingen van Covid-19 is het een reëel scenario dat niet alle geplande
Evenementen op de internationale wedstrijdkalender verzeild kunnen worden. Daarom zal er voor Systeem
2 ook een uitslag van de interne selectie worden vastgesteld bij minder dan 2 Geldige Evenementen.
Artikel 3.6.4 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst:
“Indien er slechts 1 Geldig Evenement binnen de termijnen zoals vermeld in tabel 3.2 verzeild kan worden,
zal de winnaar van de interne selectie bepaald worden op basis van de stand na het betreffende Geldige
Evenement. Indien er geen Geldige Evenementen verzeild kunnen worden zal er conform artikel 6.2
besloten worden over aanvullende regels, die recht doen aan de uitgangspunten van voorliggend
selectiereglement.
e) Sectorcommissie Topsport opgeheven:
De Sectorcommissie Topsport is geen entiteit meer in de in 2020 geactualiseerde versie van de statuten
van het Watersportverbond. Daarop worden de volgende definities en artikelen verwijderd of aangepast
- Definitie 1.8 komt in zijn geheel te vervallen en
- Artikel 6.2 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: “In alle gevallen waarin dit reglement
niet voorziet beslist het Bestuur ”
De voormalige leden van de Sectorcommissie zijn op verzoek van het Bestuur nog steeds beschikbaar in
hun functie als adviseur van het Bestuur.
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II.

Vaststellen van voordrachten
Het Bestuur van het Watersportverbond stelt vast dat in onderstaande klassen de interne selectie is
afgerond en NOC*NSF de voordracht van het Watersportverbond voor kwalificatie en uitzending voor de
volgende sporters heeft goedgekeurd:
- RSX-W: Lilian de Geus
- Laser Radial: Marit Bouwmeester
- 470-W: Afrodite Zegers & Lobke Berkhout
- Finn: Nicholas Heiner
- 49er FX: Annemiek Bekkering & Annette Duetz
- RSX-M: Kiran Badloe

III.

Actualisatie en aanvulling van de tabel onder paragraaf 3.2.
Klasse

Systeem 1
Zie artikel 3.3 en 3.4

RSX-W
Laser Radial
470-W
Finn
49er FX
RSX-M

De Interne selectie is in deze klassen afgerond. NOC*NSF heeft de voordracht
voor kwalificatie en uitzending goedgekeurd voor de volgende sporters:
- RSX-W: Lilian de Geus
- Laser Radial: Marit Bouwmeester
- 470-W: Afrodite Zegers & Lobke Berkhout
- Finn: Nicholas Heiner
- 49er FX: Annemiek Bekkering & Annette Duetz
- RSX-M: Kiran Badloe
N.v.t
- Kieler Woche 2020 (GER), 9 - 13 sep 2020
- Europeans 2020, Attersee (AUT), 29 sep - 4 okt 2020
[Reserve-evenement(en) uiterlijk april 2021]
N.v.t.
- Laser Europeans 2020, N.T.B.
- Sofia Regatta Palma 2021 (ESP), 28 mrt – 3 apr 2021
[Reserve-evenement(en) uiterlijk april 2021]
N.v.t
- Sofia Regatta Palma 2021 (ESP), 28 mrt - 3 apr 2021
- Hyeres Olympic Week 2021 (FRA), 21 - 26 apr 2021
[Reserve-evenement(en) uiterlijk april 2021]

49er

Laser Standard

Nacra 17
470 heren

Systeem 2
Zie artikel 3.5

