
Selectiereglement Olympische Spelen 2024
Vastgesteld door het bestuur van het Watersportverbond op 18 januari 2023.

Dit document bevat het reglement voor de Interne selectie op basis waarvan het
Watersportverbond aan NOC*NSF een voordracht doet voor deelname in een Olympische
zeilklasse op de Olympische Spelen 2024 in Parijs (Marseille).

Uitgangspunten:

Doel van het selectiereglement is om per Olympische zeilklasse waarin (a) Nederland zich als
land heeft gekwalificeerd én (b) tenminste één team of sporter heeft voldaan aan de
prestatie-eisen en voorwaarden van NOC*NSF, de meest kansrijke kandidaat voor een (gouden)
medaille te selecteren en voor te dragen aan NOC*NSF.

Hierbij is de tijdsperiode van belang waarbinnen de selecties en kwalificaties worden verzeild -
en het tijdstip waarop deze kunnen worden afgerond. De selectieprocedure moet waar mogelijk
een waardevolle toevoeging leveren in de ontwikkeling van de sporters en tegelijk tot zo min
mogelijk concessies leiden op een optimale voorbereiding van de geselecteerde kandidaat op
de Olympische Spelen.
Het optimale selectiemoment verschilt per klasse. Dit is onder meer afhankelijk van het niveau
en het ontwikkelpotentieel van de kanshebbers, alsmede van de samenstelling van de
trainingsgroep.

NOC*NSF is de verantwoordelijke autoriteit voor de uitzending van sporters naar de Olympische
Spelen. Zodra de voordracht voor uitzending van het Watersportverbond door NOC*NSF is
gehonoreerd en de Overeenkomst tussen NOC*NSF en sporter is ondertekend, zal de deelname
aan de Olympische Spelen definitief zijn.

De prestatie-eisen en -evenementen van NOC*NSF en bijbehorende uitgangspunten en
voorwaarden voor deelname aan de Olympische Spelen Parijs 2024 zijn bekend. De laatste
versie is via deze link te bekijken.

1. Definities

1.1. Interne selectie: Procedure waarin per olympische klasse wordt bepaald welk Team door
het Watersportverbond zal worden voorgedragen aan NOC*NSF voor deelname aan de
Olympische Spelen Parijs 2024.

1.2. Team: De natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die middels het daarvoor
geldende inschrijfformulier (zie Bijlage 1) aangeeft in aanmerking te willen komen voor
voordracht voor de Olympische Spelen Parijs 2024 en zich daarmee onderwerpt aan de
bepalingen van dit selectiereglement. Een Team bestaat uit één persoon in de
één-persoonsklassen en uit twee personen in de twee-persoonsklassen.
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1.3. RvW: De Regels voor Wedstrijdzeilen 2021-2024.

1.4. Einduitslag: De plaats in de einduitslag op een Geldig Evenement, bepaald conform de
geldende Wedstrijdbepalingen.

1.5. Geldig Evenement:

● Voor alle klassen, behalve IQ Foil M&W: Een evenement waarbij tenminste de helft
van het maximale aantal van de in de wedstrijdbepalingen geprogrammeerde
wedstrijden is verzeild. De Medal series (Quarter-Finals, Semi-Finals en Finals Formula
kite) en Medal race (overige klassen) tellen voor de bepaling van de geldigheid van
een evenement niet mee als geprogrammeerde wedstrijden.

● Voor IQ Foil M&W: Een evenement waarbij tenminste 9 wedstrijden zijn verzeild. Hierbij
geldt dat 1 verzeilde marathon-race voor 2 verzeilde wedstrijden telt.

1.6. Spare Event: een reserve evenement dat aan de Interne selectie wordt toegevoegd indien
er niet voldoende Geldige Evenementen gevaren konden worden.

1.7. Beroepscommissie: een commissie bestaande uit drie, door het Bestuur aangestelde,
natuurlijke personen die geen belanghebbende partij zijn, zoals omschreven in de RvW
Definitie “Belanghebbende partij”.

1.8. Bestuur: het bestuur van het Watersportverbond.

2. Uitgangspunten en voorwaarden ten aanzien van selectie en voordracht

2.1. Inschrijving voor deelname aan de Interne selectie kan - middels het inschrijfformulier (zie
Bijlagen/Links) - tot uiterlijk één week voor aanvang van het eerste evenement voor de
Interne selectie (zie tabel in artikel 3.2).

2.2. Om als Team in aanmerking te komen voor voordracht door het Watersportverbond bij
NOC*NSF voor deelname aan de Olympische Spelen Parijs 2024 dient:
a) Conform artikel 2.1 voldaan te zijn aan inschrijving voor de Interne selectie;

en
b) dient Nederland zich als land te kwalificeren voor deelname aan de Olympische

Spelen van Parijs 2024 conform de daarvoor opgestelde eisen van IOC en World
Sailing;

en
c) dient het Team te voldoen aan de prestatie-eisen voor kwalificatie van NOC*NSF

en de bijbehorende uitgangspunten en voorwaarden voor deelname aan de
Olympische Spelen Parijs 20241;

1 NB: NOC*NSF moet uiterlijk mid-eind februari 2024 aangeven of er wel/geen gebruik zal worden gemaakt van verworven
landenplekken. Het is waarschijnlijk dat voor klassen die op deze datum wel een landenplek hebben, maar geen
kandidaten die volledig voldoen aan de prestatie-criteria van NOC*NSF, de landenplek door NOC*NSF zal worden
teruggegeven. In deze situatie zal er in deze klasse geen kandidaat worden uitgezonden en zal het olympische
kwalificatieproces per direct eindigen.
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en
d) dient het Team winnaar te zijn van de Interne selectie (conform artikel 3)

2.3 Voor de 2-persoonsklasses geldt dat, indien één van de teamleden in deze klasse voldoet
aan de prestatie-eisen voor kwalificatie van NOC*NSF, daarmee het hele Team voldoet
aan deze prestatie-eisen.
In geval van discussie hierover zijn de voorwaarden van NOC*NSF bepalend.

2.4 Voor de 2-persoonsklasses geldt dat, de teamsamenstelling zoals staat aangegeven op
het inschrijfformulier voor de Interne selectie (zie artikel 2.1) bepalend is voor de definitie
van Team zoals benoemd in artikel 3.1 en daarmee voor de voordracht aan het NOC*NSF
voor uitzending naar de Olympische Spelen Parijs 2024.

2.5 Alle leden van een Team dienen lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten
vereniging en dienen te voldoen aan de eisen voor ‘World Sailing Eligibility’ en ‘Nationality
criteria’, zoals omschreven in de Eligibility Code van World Sailing. Daarnaast dient
voldaan te worden aan de voorschriften uit de Olympic charter en de daarin geldende
eisen ten aanzien van nationaliteit (rule 41).

2.6 Ieder Team is zelf verantwoordelijk voor inschrijving, deelname en selectie voor
evenementen die relevant zijn voor de Interne selectie. Voor een aantal evenementen
vindt inschrijving plaats via (autorisatie van) het Watersportverbond.

2.7 Als de winnaar van de Interne selectie zich om welke reden dan ook terugtrekt of moet
terugtrekken, dan kan het Bestuur een ander Team voordragen dan wel een nieuwe
selectieprocedure bepalen, na consultering van de hoofdcoach van het
Watersportverbond; zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur.

3. Interne selectie: systemen, puntentelling en evenementen

3.1 Er zijn drie situaties waarin een Team winnaar van de Interne selectie kan worden:

a) Indien wordt voldaan aan de eisen van Systeem 1; conform artikel 3.4, 3.5 en 3.6.

b) Indien Systeem 2 van toepassing is en een winnaar kan worden vastgesteld;
conform artikel 3.7.

c) Indien - na afloop van alle evenementen waar voldaan kan worden aan de
prestatie-eisen voor kwalificatie van NOC*NSF - slechts één Team heeft voldaan aan
de prestatie-eisen en voorwaarden van NOC*NSF, en dat Team daarmee winnaar is
van de Interne selectie.
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3.2 In onderstaande tabel staan per klasse het van toepassing zijnde selectiesysteem en de
van toepassing zijnde evenementen:

Klasse Systeem 1
Zie artikel 3.4 – 3.6

Systeem 2
Zie artikel 3.7

IQ-Foil W
2023 Olympic Test Event
7-14 jul 2023, Marseille

2023 Allianz Sailing Worlds
10-20 aug, Den Haag

2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2024 IQ-Foil Worlds, 23-28 jan, Lanzarote
[Spare : 2024 Sofia Regatta, 1-7 apr, Palma]

ILCA 6 2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2024 ILCA 6 Worlds, 12-19 jan, Mar del Plata (ARG)
[Spare: ILCA6 EC 2024, 16-21 feb, Athene]

FX 2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2023 EC, 8-13 nov 2023, Vilamoura
[Spare : 2024 FX Worlds, 27 feb – 3mrt, Lanzarote]

49er
Nacra 17

N.v.t. 2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2023 EC, 8-13 nov 2023, Vilamoura
[Spare : 2024 Worlds, 27 feb – 3mrt, Lanzarote]

Kitefoil W N.v.t. 2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2023 EC, 18-24 sep, Portsmouth
[Spare: 2024 Kitefoil Worlds, feb, USA/THA (tbd)]

IQ-Foil M N.v.t. 2023 Allianz Sailing Worlds, 10-20 aug, Den Haag
2024 IQ-Foil Worlds, 23-28 jan, Lanzarote
2024 Sofia Regatta, 1-7 apr, Palma
[Spare: zie artikel 3.7.7]

ILCA 7 N.v.t. 2024 ILCA 7 Australian Nationals, 3-10 jan, Adelaide
2024 ILCA 7 Worlds, 27-31 jan, Adelaide
[Spare: ILCA7 EC 2024, 16-21 feb, Athene]

Kitefoil M N.v.t. 2024 Kitefoil Worlds, feb-mrt, USA/THA (tbd)
2024 Sofia Regatta, 1-7 apr, Palma
[Spare: Europeans 2024, 9-18 mei Sdot Yam (ISR)]

470 mix N.v.t. 2024 470 Worlds, mrt, Palma (tbc)
2024 Sofia Regatta, 1-7 apr, Palma
[Spare: (tbd)]
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3.2.1 Indien zich substantiële wijzigingen in de evenementenkalender voordoen, zal
getoetst worden of nog voldaan kan worden aan de uitgangspunten van de Interne
selectie en kan via artikel 6 worden besloten andere evenementen aan te wijzen
en/of geplande evenementen te annuleren (bijvoorbeeld vanwege uitstel tot een
latere datum).

3.2.2 Bovengenoemde wijzigingen of andere updates (zie ‘tbd’ en ‘tbc’) zullen in
voorkomend geval in een addendum op de website van het Watersportverbond
gepubliceerd worden.

3.3. Alleen Geldige Evenementen tellen mee voor de Interne selectie.

Systeem 1:

3.4. Systeem 1: geldig voor klassen IQ-Foil W en FX

3.4.1. Het Team dat niet meer dan 8 punten haalt bij de opgetelde Einduitslag van het
Olympic Test Event Marseille 2023 en de Allianz Sailing Worlds 2023, is winnaar van de
Interne selectie.

3.4.2. Artikel 3.4.1 is niet van toepassing indien een ander Team in de top 10 van de
Einduitslag van de Allianz Sailing Worlds 2023 is geëindigd. In dat geval treedt
systeem 2 in werking.

3.4.3. De volgende puntentelling is van toepassing : plaats 1 in de Einduitslag van een
evenement is 1 punt, plaats 2 is 2 punten, plaats 3 is 3 punten, enzovoort.

3.5. Systeem 1: geldig voor ILCA 6

3.5.1. Het Team dat een top 3 resultaat behaald in de Einduitslag van het Olympic Test
Event Marseille 2023 en van de Allianz Sailing Worlds 2023, is winnaar van de Interne
selectie.

3.5.2. Artikel 3.5.1 is niet van toepassing indien een ander Team in de top 10 van de
Einduitslag van het Allianz Sailing Worlds 2023 is geëindigd. In dat geval treedt
systeem 2 in werking.

3.6. Systeem 1 is niet van toepassing indien 1 of meerdere van de selectie evenementen niet
voldoet aan de definitie van een Geldig Evenement.
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Systeem 2:

3.7. Systeem 2 treedt in werking indien:

a) Meerdere Teams hebben voldaan aan de prestatie-eisen en voorwaarden van
NOC*NSF, zoals benoemd in artikel 2.2c.

en
b) Geen Team in de betreffende klasse heeft voldaan aan de eisen van Systeem 1.

(Voor zover systeem 1 van toepassing is conform artikel 3.2.)

3.7.1. Systeem 2: geldig voor alle olympische klassen, behalve IQ Foil-men

Er geldt het volgende hoge punten systeem voor plaats 1 tot en met plaats 10 in de
Einduitslag: Plaats 1 is 10 punten, plaats 2 is 9 punten, etc. tot en met plaats 10 is 1
punt. Plaats 11 of hoger is 0 punten.

Einduitslag # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12,...

Punten 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

3.7.2. Systeem 2: geldig voor IQ Foil-men

Er geldt het volgende hoge punten systeem voor plaats 1 tot en met plaats 5 in de
Einduitslag. Plaats 1 is 11 punten, plaats 2 is 7 punten, plaats 3 is 4 punten, plaats 4 is 2
punten, plaats 5 is 1 punt. Plaats 6 of hoger is 0 punten.

Einduitslag # 1 2 3 4 5 6,7…

Punten 11 7 4 2 1 0

3.7.3. Het Team met opgeteld het hoogst aantal punten behaald over de verzeilde Geldige
Evenementen, die conform artikel 3.2 van toepassing zijn, is winnaar van de Interne
selectie.

3.7.4. In het geval twee of meer Teams met een gelijk aantal punten eindigen wordt de
stand beslist conform de methodiek zoals beschreven in Appendix A8 van de RvW,
echter dan op basis van de ‘Einduitslagen’ in plaats van losse ‘wedstrijdscores’2/3.

3.7.5. In het geval twee of meer Teams met 0 punten4 eindigen is er sprake van een gelijk
aantal punten en wordt de stand bepaald conform artikel 3.7.4.

4 Bijv: Einduitslag 25, 12 (0 pt) wint van 14, 13 (0 pt). Of IQ-M: 12, 7, 16 (0 pt) wint van 11, 9, 8 (0 pt)

3 Bijv: Einduitslag 9, 5 (8 pt) wint van 5, 9 (8 pt). Of IQ-M: 15, 5, 1 (12 pt) wint van 5, 1, 15 (12 pt)

2 Bijv: Einduitslag 4, 9 (9 pt) wint van 8, 5 (9 pt). Of IQ-M: 1, 4, 15 (13 pt) wint van 5, 5, 1 (13 pt)

6



Spare Events

3.7.6. Voor alle klassen, behalve IQ-Foil Men, geldt dat indien het eerste of tweede
evenement niet voldoet aan de definitie van een Geldig Evenement, het Spare Event
volgens tabel 3.2 van toepassing zal zijn voor het selectiesysteem.

3.7.7. Voor IQ-Foil Men geldt dat:

i) indien het eerste of het tweede evenement niet voldoet aan de definitie van een
Geldig Evenement, er conform artikel 6.2 zal worden besloten over aanvullende
regels die recht doen aan de uitgangspunten van voorliggend selectiereglement.

ii) Indien het derde geplande evenement niet voldoet aan de definitie van een
Geldig Evenement zal er geen vervangend evenement worden gezocht en wordt
de Interne selectie bepaald over de stand van de eerste twee Geldige
Evenementen.

3.7.8. Indien er, inclusief toevoeging van het Spare Event, slechts één Geldig Evenement is
verzeild, zal de winnaar van de Interne selectie bepaald worden op basis van de
stand na het betreffende Geldige Evenement.

3.7.9. 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.

3.8. Selectie Testevent Marseille 2023 & Allianz Sailing World Championships 2023

a. Voor zowel het olympisch Testevent (9-16 juli, Marseille) als het Allianz Sailing World
Championships 2023 (10-20 aug, Den Haag) zijn door de organisatie een beperkt
aantal quota-plekken per klasse aan Nederland toegewezen. Voor het Testevent
betreft dat slechts 1 plek per land.

b. Aangezien beide evenementen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure voor
de Olympische Spelen 2024 Parijs, zullen hiervoor aparte selectiereglementen
worden opgesteld.

● “Selectiereglement Testevent Marseille 2023”
● “Selectiereglement Allianz Sailing Worlds 2023”

Deze documenten worden gepubliceerd op de Watersportverbond website en vormen een
bijlage bij het voorliggende ‘Watersportverbond Selectiereglement Olympische Spelen
2024 Parijs’ en maken hiervan integraal onderdeel uit.
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4. Sportiviteit

4.1 Een Team mag tijdens een Evenement dat geldt voor de Interne selectie alleen een
ander Team opzettelijk hinderen, indien daardoor de eigen Einduitslag in dat evenement
kan verbeteren. Dit is conform Case 78 uit het World Sailing Racing Rules Case book5.

4.2 Of er sprake is van opzettelijk hinderen als bedoeld in artikel 4.1, is ter beoordeling van het
protestcomité van het betreffende evenement.

4.3 In geval van evidente overtredingen kan de hoofdcoach van het Watersportverbond en/of
een vooraf door de hoofdcoach aangewezen waarnemer vaststellen of er sprake is van
opzettelijk hinderen als bedoeld in artikel 4.1. Indien dit overtuigend kan worden
aangetoond kan door het Bestuur besloten worden het betreffende Team uit te sluiten van
de Interne selectie of een andere passende maatregel te treffen.

5. Conflictoplossing

5.1 Ieder Team kan bij de Beroepscommissie in beroep gaan tegen de beslissing van het
Bestuur, indien het Team rechtstreeks door de bestreden beslissing in zijn/haar belang
wordt getroffen.

5.2 Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het beroep schriftelijk en gemotiveerd binnen 5
werkdagen na de beslissing van het Bestuur bij de Beroepscommissie (p/a
Watersportverbond te Utrecht) zijn ingediend.

5.3 De Beroepscommissie volgt de procedure opgenomen in Appendix M RvW.
“Aanbevelingen voor Protestcomité’s”. De Beroepscommissie beslist binnen 10 werkdagen
na het verhoor, of zoveel korter als nodig is, bijvoorbeeld voor de sluitingsdatum van een
eventuele voordracht aan NOC*NSF. De beslissing wordt mondeling medegedeeld aan de
partijen en vervolgens zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de partijen toegezonden.

5.4 De beslissing van de Beroepscommissie is voor het Bestuur en voor het Team bindend. Met
betrekking tot een dergelijke beslissing kan geen beroep worden ingesteld bij enige
rechtbank en/of andere rechtsprekende instantie.

6. Onvoorziene situaties

6.1 Het Bestuur kan afwijken van het selectiereglement of deze aanvullen met nieuwe
selectieregels, indien het evident is dat niet voldaan kan worden aan de intenties en
uitgangspunten van het selectiereglement.

6.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.

5 Case 78 RRS casebook 2021-2024
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Bijlagen/Links:

● Inschrijfformulier Interne selectie Olympische Spelen 2024 Parijs

● IOC/WS Parijs 2024 Qualification System Sailing

● NOC*NSF Reglement voor deelname aan de Olympische Spelen 2024

● NOC*NSF Normen en Limieten Parijs 2024 – Zeilen

● Toelichting methodiek geschoonde eindklassering

● Eligibility Code World Sailing

● Olympic charter

● Case 78 RRS casebook 2021-2024

● Selectiereglement Allianz Sailing World Championships 2023

● Selectievoorwaarden Testevent Marseille 2023

Op watersportverbond.nl zullen eventuele updates geplaatst worden van
bovengenoemde documenten.
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