EK Open Water Zwemmen 2020 Boedapest
kwalificatie-eisen

Het team dat de KNZB zal vertegenwoordigen tijdens de Europese Kampioenschappen open water
zwemmen, van 20 tot en met 24 mei 2020 in Lupa Lake te Boedapest, zal worden samengesteld op
basis van de onderstaande bepalingen.
1. Prestatieprofiel
Voor de Olympische 10 km wil de KNZB individuele sporters selecteren die een reële kans maken om
in de top-16 op de Europese Kampioenschappen te eindigen. Voor de 5 km en de 25 km selecteren
we sporters met een reële kans op het behalen van een top-8 positie. Het eventuele team voor het
teamevent dient een reële kans te maken op het behalen van een top-5 positie.
2. Startplaatsen
De KNZB mag op iedere individuele afstand maximaal 3 sporters op individuele events en maximaal
1 team op het teamevent inschrijven. De KNZB is niet verplicht alle beschikbare startplaatsen in te
vullen.
Ingeval na afloop van de kwalificatieperiode meer dan 3 sporters per individuele afstand hebben
voldaan aan de kwalificatiecriteria, dan zal de technisch directeur op basis van het advies van de
hoofdcoach zwemmen een beslissing nemen welke 3 sporters gekwalificeerd worden.
3. Internationale prestatie-eisen
De Europese zwembond stelt deelname aan tenminste 1 LEN Cup in de afgelopen 2 jaar als
voorwaarde om te mogen deelnemen aan het EK in Boedapest.
4. Nationale prestatie-eisen
In het open water zwemmen zijn resultaten afhankelijk van onder andere sterkte/grootte van de
deelnamevelden, parkoerscondities en wel/geen gebruik wetsuits.
Op twee manieren kan nominatie op een afstand verdiend worden.
1. Nominatie kan worden afgedwongen door te voldoen aan de genoemde prestatie-eisen.
2. Tevens kan een nominatie verdiend worden indien een prestatie een sterke indicatie geeft dat op
het EK in Boedapest door de sporter kan worden voldaan aan het gestelde prestatieprofiel. De
beoordeling hiervan is aan de hoofdcoach zwemmen. Ingeval van een positieve beoordeling van
de prestatie zal dit maximaal 10 dagen na de betreffende wedstrijd met de zwemmer schriftelijk
gecommuniceerd worden.
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Onderstaand de afstanden en wedstrijden die in aanmerkingen worden genomen om te kunnen
voldoen aan de nationale prestatie-eisen. De wedstrijden aangemerkt met een * zijn de aangewezen
zichtwedstrijden waarbij de geleverde prestatie wordt beoordeeld ten opzichte van het gestelde
prestatieprofiel.

afstand
5 km

10 km

25 km

•
•
•

•
•
•
•
•

wedstrijd
Wereldkampioenschappen 2019 Gwangju
Wedstrijd Eilat 23-3-2020 t/m 26-3-2020*
Swimcups in december 2019 in Amsterdam en
in april 2020 in Den Haag en Eindhoven
Wereldkampioenschappen 2019 Gwangju
Wedstrijden uit de ‘Marathon Swim World Series’ in de
periode 1-9-2019 t/m 12-4-2020*
LEN Cup Eilat 23-3-2020 t/m 26-3-2020*
Wereldkampioenschappen 2019 Gwangju
Wedstrijden uit de ‘Ultra Marathon Swim World Series’ in de
periode 1-9-2019 t/m 12-4-2020*

prestatie-eis
top-8
top-3
1500m vrije slag:
vrouwen: 16:29.00
Mannen: 15.32.00
top-10
top-5
top-3
top-8
top-1

Voor het teamevent zijn geen prestatie-eisen. Deelname aan het teamevent is alleen mogelijk indien
er minimaal 2 mannen en 2 vrouwen op de individuele afstanden gekwalificeerd zijn.
Op 12 april 2020 eindigt de kwalificatieperiode. De Technisch Directeur maakt uiterlijk woensdag 15
april 2020 bekend welke genomineerde sporters gekwalificeerd zijn voor het EK in Boedapest.
6. Bijzondere bepalingen
1. De zwemmer dient lid te zijn van een bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond aangesloten
vereniging.
2. De zwemmer dient in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.
3. De sporter dient een verslag van een sportmedische keuring, van minder dan 12 maanden oud,
ter beschikking te stellen aan de teamarts. Dit dient te worden gedaan uiterlijk 4 weken
voorafgaand aan de start van de EK Budapest.
4. De sporter dient uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de EK Budapest een door de sporter
ondertekende topsportersovereenkomst, inclusief akkoord op de bijbehorende reglementen
Nationale selecties, beschikbaar gesteld te hebben aan de technisch directeur van de KNZB.
5. Uitsluitend de KNZB kan sporters inschrijven voor FINA en LEN-wedstrijden. Verzoeken tot
inschrijving dienen uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de wedstrijd gedaan te worden via
topsport@knzb.nl.
6. De KNZB kan in bijzondere gevallen een verzoek tot inschrijving weigeren. Bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend, in geval van overschrijding van het aantal in te schrijven deelnemers of ingeval
van onvoldoende aantoonbaar niveau van de sporter in relatie tot het niveau van de wedstrijd.
7. Deelname aan wedstrijden geschiedt op eigen kosten, tenzij de sporter wordt uitgenodigd door
de KNZB.
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8. Alle EK-deelnemers dienen zich beschikbaar te stellen voor deelname aan teamevent. De
opstelling voor het teamevent wordt gemaakt door of namens de hoofdcoach zwemmen, alle
belangen hierbij afwegend.
9. Voor alle EK-deelnemers geldt dat zij serieus in voorbereiding dienen te zijn op de Europese
kampioenschappen open water zwemmen. Dit ter beoordeling van de hoofdcoach zwemmen.
Jaarplanningen en doelstellingen kunnen worden opgevraagd alsmede het verzoek tot een
gesprek over deze voorbereiding.
10. Vormverlies in de kwalificatieperiode kan aanleiding zijn om een kwalificatie in te trekken. Dit is
ter beoordeling van de Technisch Directeur op advies van de hoofdcoach zwemmen.
11. Publicatie van de kalender van de LEN en FINA open water wedstrijden kan leiden tot
actualisering van de kwalificatieprocedure.
12. In bijzondere gevallen, waaronder gevallen waarin het selectiereglement niet voorziet, kan de
Technisch Directeur sporters selecteren die niet aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.
André Cats
Technisch Directeur
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