Interne selectieprocedure Nederlandse Triathlon Bond ten behoeve van de Olympische Spelen in Tokyo
Vastgesteld door het Bestuur van Nederlandse Triathlon Bond in haar vergadering d.d. 6 december 2018
Inleiding
Deze onderstaande procedure ten aanzien van de interne selectie voor aanwijzing topsporters tot deelname
aan Olympische Spelen Tokyo 2020 is in overleg met de topsporters ‘top 250 mei 2018’, de coaches in de
maand mei 2018 besproken en in juli 2018 opgesteld. Hierna is het document ‘interne selectieprocedure’
besproken met de atleten en de coaches en informeel besproken bij NOC*NSF en juridisch getoetst bij NL
Sporter. De procedure is vervolgens besproken en vastgesteld in de NTB bestuursvergadering van 6 december
2018.
Door de onderbreking van de kwalificatie periode door het COVID-19 virus zijn de data in deze procedure
aangepast. Als ook in de documenten waar deze procedure naar verwijst.
Er zijn vier documenten die betrekking hebben op het kwalificatie proces:
1. Het document met de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IOC in overleg met de
Internationale Federatie World Triathlon, zie site https://www.triathlon.org/uploads/docs/FINAL2021-03-29-Tokyo2020-RevisedQualificationSystem-Triathlon-ENG.pdf
2. Het reglement normen en limieten Olympische Spelen Tokyo 2020 van NOC*NSF zie site:
www.nocnsf.nl/tokyo2020

3.
4.

1.

Het Sjabloon met daarin de prestatie-eisen voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld na
overleg met de NTB, zie site https://www.nocnsf.nl/tokyo2020,
https://www.triathlonbond.nl/topsport/criteria-en-beleid/
De interne selectie procedure zoals in onderliggend document is beschreven en gepubliceerd is op de
site https://www.triathlonbond.nl/topsport/criteria-en-beleid/

Definities

In deze procedure worden de navolgende definities gehanteerd:
1.1.

Bestuur: Het (algemeen) bestuur van de Nederlandse Triathlon Bond.

1.2.

IF: Internationale Federatie

1.3.

Olympische Kwalificatie Periode: de periode tussen 11 mei 2018 tot en met 16 maart 2020 en de
periode tussen de herstartdatum 1 mei 2021 tot de einddatum 14 juni 2021

1.4.

Kwalificatie: Hebben voldaan aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie.

1.5.

Kwalificatiebeslissing: de schriftelijke vaststelling van NOC*NSF of is voldaan aan de Prestatie-eisen
voor kwalificatie.

1.6.

Nationale prestatie-eisen voor kwalificatie: De eisen gesteld door NOC*NSF bestaande uit te leveren
sportprestaties per sport of discipline tijdens nader benoemde evenementen en/of momenten voor
kwalificatie, welke eisen zijn opgenomen in het Sjabloon.

1.7.

NTB: De Nederlandse Triathlon Bond, de Nederlandse bond voor de triathlonsport.

1.8.

NTB Toewijzingscommissie: De commissie die de voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie en
uitzending vaststelt en aan NOC*NSF aanbiedt.

1.9.

OD: Olympic Distance.
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1.10.

OD-tactiek: In het geval er één topsporter (V en/of M ) voldaan heeft aan de Prestatie-eisen voor
kwalificatie voor de individuele Olympic Distance (de kopvrouw/-man) en een andere topsporter
wordt aangewezen om deze kopvrouw/-man te ondersteunen tijdens de race.

1.11.

Olympische Spelen: De Olympische Spelen Tokyo 2020, welke plaatsvinden in 2021.

1.12.

Prestatie-eisen voor kwalificatie: a) de eisen van de IF én b) (indien van toepassing) de Nationale
prestatie-eisen voor kwalificatie.

1.13.

Quotumplaats: IF startplaats voor een land. Hoewel de startplaatsen door uitslagen en rankings van
specifieke topsporters worden verdiend, worden de plaatsen aan het land toegewezen.

1.14.

Reserve: een mogelijke invaller voor de Mixed Relay indien een sporter voor wie door NOC*NSF een
Kwalificatie- en Uitzendbeslissing is genomen op medische gronden of andere uitzonderlijke
omstandigheden niet meer kan deelnemen aan de Mixed Relay tijdens de Olympische Spelen en die
via een “late athlete replacement” procedure moet worden vervangen.

1.15.

Sjabloon: het document van NOC*NSF waarin de concrete prestatie-eisen voor kwalificatie worden
vastgelegd en waarvan de meest recente en van toepassing zijnde versie wordt gepubliceerd op de
website van NOC*NSF.

1.16.

Uitzending: Hebben voldaan aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie én aan de voorwaarden voor
deelname aan de Olympische Spelen als opgenomen in artikel 5.1 en 5.2 van het NOC*NSF reglement
normen en limieten Olympische Spelen Tokyo 2020, zoals geplaatst op de website
www.nocnsf.nl/tokyo2020 .

1.17.

Uitzendbeslissing: De schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de voorwaarden voor
Uitzending.

1.18.

World Triathlon: Is de Internationale Federatie ‘World Triathlon’, waarbij de Nederlandse Triathlon
Bond is aangesloten

1.19.

WTS: World Triathlon Series.

2.

Algemene bepalingen

2.1.

De NTB Toewijzingscommissie draagt namens de NTB aan NOC*NSF topsporters voor Kwalificatie
en/of Uitzending naar de Olympische Spelen voor.

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.

World Triathlon wijst uiterlijk een week (7 dagen) na het beëindigen van de Olympische kwalificatie
periode per 14 juni 2021, de Quotumplaatsen voor de Olympische Spelen toe.

2.4.

Als een topsporter, na het beëindigen van de Olympische Kwalificatie Periode per 14 juni 2021,
voldoet aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie die opgenomen zijn in het Sjabloon, kan deze
topsporter door de NTB Toewijzingscommissie aan NOC*NSF worden voorgedragen voor kwalificatie.

2.5.

Als, na het beëindigen van de Oympische Kwalificatie Periode per 14 juni 2021, meer topsporters
hebben voldaan aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie aan triathlon Olympic Distance en/of
triathlon Mixed Team Relay en hebben voldaan aan de voorwaarden voor deelname aan de
Olympische Spelen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, dan wordt de beslissing tot
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voordracht voor Kwalificatie en Uitzending genomen door de NTB Toewijzingscommissie op basis van
het bepaalde in artikel 3.
2.6.

Uiterlijk, 21 juni 2021, moet de NTB de voordracht voor topsporter(s) voor Kwalificatie en Uitzending
naar de Olympische Spelen bij NOC*NSF hebben ingediend.

2.7.

De NTB Toewijzingscommissie behoudt zich het recht voor een topsporter die, naar in redelijkheid
moet worden aangenomen (in overleg met de NTC sportarts en NOC*NSF sportarts) niet in staat zal
zijn om op waardig Olympisch niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de Olympische Spelen
niet voor Kwalificatie en/of Uitzending voor te dragen. Dit zal onder meer het geval zijn als: een
topsporter is geschorst door een daartoe bevoegd orgaan van de NTB of door de IF, niet gerechtigd is
tot deelname vanwege regelgeving van de IF, niet in staat is op topniveau te presteren bijvoorbeeld
door ziekte, blessures of andere omstandigheden.

2.8.

De definitieve aanwijzing voor Uitzending naar de Olympische Spelen vindt plaats door middel van
een Uitzendbeslissing van NOC*NSF, indien is voldaan aan de eisen van de IF, (indien van toepassing)
aan de Nationale prestatie-eisen en aan de voorwaarden voor deelname aan de Olympische Spelen na
een voordracht daartoe door de NTB.

2.9.

NTB Toewijzingscommissie:
In de NTB Toewijzingscommissie zitten de technisch directeur, de head coach, de bondscoaches NTC
en de pathway manager. Wanneer er een stemming nodig is om tot een besluit te komen, tellen de
stemmen van de technisch directeur en de head coach beiden voor 1,6 en de overige voor 1.

3.

Interne selectie voor Olympische Spelen voor Olympic Distance triathlon

3.1

De door World Triathlon toegewezen Quotumplaatsen worden door de NTB Toewijzingscommissie
per sekse ingevuld met de topsporters die voldaan hebben aan de Prestatie-eisen voor individuele OD
kwalificatie na 14 juni doch uiterlijk voor 21 juni.

3.2

Indien er meer topsporters hebben voldaan aan de Prestatie-eisen voor individuele OD kwalificatie
dan dat er Quotumplaatsen toegewezen zijn, dan worden deze topsporters op een longlist geplaatst
en geldt onderstaande interne selectieprocedure;
A. Vanaf de longlist worden de topsporters aangewezen die het hoogst aantal podiumposities in
WTS races (OD) tijdens de Olympische Kwalificatie Periode hebben behaald;
B.

Indien A niet tot de invulling van beide Quotumplaatsen leidt doordat meerdere topsporters
gelijk scoren, zal binnen die groep topsporters degene aangewezen worden voor de resterende
Quotumplaats(en) die het hoogst aantal top 6 noteringen in de WTS races (OD) tijdens de
Olympische Kwalificatie Periode heeft behaald.

C.

Indien A en B niet tot invulling van de Quotumplaats(en) leidt doordat meerdere topsporters
gelijk scoren, zal binnen die groep topsporters degene aangewezen worden die de hoogste
positie bekleedt op de World Triathlon Individual Olympic Qualification Ranking na beëindiging
van de Olympische Kwalificatie Periode per 14 juni 2021.
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4.

Interne selectie voor Olympische Spelen voor Mixed Relay

4.1

Bij plaatsing van een team voor de Mixed Relay zal er door de World Triathlon een Quotumplaats
voor 2 vrouwen en 2 mannen worden toegewezen. De Quotumplaatsen worden door de NTB
Toewijzingscommissie per sekse ingevuld met de topsporters die door de NTB Toewijzingscommissie
zijn aangewezen voor de Olympic Distance triathlon op basis van artikel 3.

4.2

Indien er minder dan twee topsporters zijn aangewezen door de NTB Toewijzingscommissie op basis
van artikel 3 dan er Quotumplaatsen zijn, dan wordt/worden die resterende Quotumplaats(en)
ingevuld door de topsporter(s) die in de top 140 van de World Triathlon Individual Olympic
Qualification Ranking staat/staan, na beëindiging van de Olympische Kwalificatie Periode per 14 juni
2021.

4.3

Indien er meer topsporters in de top 140 van de World Triathlon Individual Olympic Qualification
Ranking staan, na beëindiging van de Olympische Kwalificatie Periode per 14 juni 2021, dan er
Quotumplaatsen zijn, dan worden deze topsporters - niet zijnde de eventueel al aangewezen
topsporter op basis van artikel 3 - op een longlist geplaatst en geldt onderstaande interne
selectieprocedure;
A. Vanaf de longlist wordt/worden de topsporter(s) aangewezen die tijdens de Olympische
Kwalificatie Periode heeft voldaan aan de binnen de NTB afgesproken eis van 1x top 6 (sprint) of
2x top 10 in WTS races (OD en/of sprint);
Hebben er geen topsporters voldaan aan A, dan zijn de opties in B, C en D niet nodig en geldt
direct hetgeen bij E beschreven staat .
B.

In het geval dat meer topsporters aan A hebben voldaan dan er Quotumplaatsen over zijn, dan
zal binnen die groep topsporters degene aangewezen worden die het hoogst aantal
podiumposities in WTS races (OD en/of sprint) tijdens de Olympische Kwalificatie Periode heeft
behaald;

C.

Indien topsporters onder B gelijk scoren, dan zal binnen die groep topsporters degene
aangewezen worden die het hoogst aantal top 6 noteringen in de WTS races (sprint) tijdens de
Olympische Kwalificatie Periode heeft behaald;

D. Indien topsporters ook onder C gelijk scoren, dan zal binnen die groep topsporters degene
aangewezen worden die de hoogste positie bekleedt op de ITU Individual Olympic Qualification
Ranking, na beëindiging van de Olympische Kwalificatie Periode per 14 juni 2021
E.

Wanneer na het doorlopen van A tot D nog Quotumplaats(en) over zijn, dan zal de NTB
Toewijzingscommissie de beschikbare plaats(en) subjectief toewijzen.

4.4

Teamsamenstelling Mixed Relay bij derde Quotumplaats
In geval er een derde, individuele Quotumplaats is behaald bij de mannen en/of vrouwen wordt, in
tegenstelling tot het gestelde in artikel 4.1 tot en met 4.3, de teamsamenstelling voor de Mixed Relay
gemaakt tijdens de Olympische Spelen na de laatste, individuele Olympic Distance race. De head
coach beslist over de teamsamenstelling.

4.5

Reserves
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In geval er door de World Triathlon Quotumplaatsen voor de Mixed Relay zijn toegewezen zal de NTB
Toewijzingscommissie, binnen 1 week (7 dagen) na het beëindigen van de Olympische Kwalificatie
Periode per 14 juni 2021, voor de Mixed Relay 2 Reserves (1M+1V) aanwijzen. Dit zijn topsporters die
op de ‘longlist’ staan, als beschreven in artikel 4.3. Een Reserve zal niet worden voorgedragen voor
Kwalificatie en Uitzending aan NOC*NSF. Een Reserve kan alleen ingezet worden tot de uiterste
datum waarop voor de Olympische Spelen Tokyo 2020 voor de Mixed Relay een “late athlete
replacement” is toegestaan.
5.

OD-team tactiek

5.1

Indien een topsporter niet voldoet aan de vereisten in artikel 3 maar wel op basis van artikel 4
deelneemt aan de Mixed Relay dan betekent dit niet automatisch dat deze topsporter ook de
individuele Olympic Distance race zal doen. De NTB Toewijzingscommissie kan in dat geval, in overleg
met NOC*NSF, de topsporter van het team voor de Mixed Relay aanwijzen om ook de individuele race
te starten ter ondersteuning van een topsporter met podium kans als OD-team tactiek, met dien
verstande dat dezelfde samenstelling kopman/vrouw en ondersteuner als OD team tactiek al op
minstens één WTS race gedurende de Olympische Kwalificatie Periode is toegepast.

5.2

Indien:
(i) niet deel wordt genomen met een team tijdens de Mixed Relay, én
(ii) er twee Quotumplaatsen zijn voor de individuele Olympic Distance race - behaald door
Nederlandse topsporters via ranking, én
(iii) één topsporter voldaan heeft aan de Prestatie-eisen voor kwalificatie en voorgedragen wordt op
basis van artikel 3,
dan kan voor de resterende Quotumplaats de NTB Toewijzingscommissie, op subjectieve basis, een
topsporter voor Kwalificatie en Uitzending aan NOC*NSF voordragen, die niet voldaan heeft aan de
Nationale prestatie-eisen. In dit geval wordt de topsporter voorgedragen voor kwalificatie in het
kader van de OD-team tactiek. Een topsporter kan geen rechten ontlenen aan dit artikel, NOC*NSF
heeft het recht om een dergelijke voordracht af te wijzen
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Bezwaar
Indien een topsporter het niet eens is met een beslissing van de NTB Toewijzingscommissie met
betrekking tot een voordracht aan NOC*NSF voor Kwalificatie dan wel voor Uitzending naar de
Olympische Spelen, waaronder mede begrepen het niet juist naleven door de NTB van deze
procedure of het reglement Normen en Limieten Olympische Spelen Tokyo 2020, kan de topsporter
daartegen bezwaar maken op grond van het arbitrage reglement van Instituut Sport Rechtspraak. De
NTB is lid van het Instituut Sport Rechtspraak.

7.

Onvoorziene omstandigheden

7.1.

De NTB Toewijzingscommissie heeft de bevoegdheid om deze interne selectieprocedure aan te vullen
of te wijzigen indien de internationale regelgeving van World Triathlon hiertoe aanleiding geeft,
behoudens het bepaalde in artikel 6. De technisch directeur zal de gewijzigde procedure regels binnen
3 werkdagen nadat daartoe het besluit is genomen bekend maken bij de topsporters door de
geüpdatete versie op de website www.triathlonbond.nl te plaatsen en de topsporters een mail met de
nieuwste versie te sturen.

7.2.

In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist het Bestuur na advies van de technisch
directeur.

Bijlagen (4) (zie van toepassing zijnde versies, benoemd in inleiding, op betreffende websites)
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