KNZB interne selectieprocedure ten behoeve van de Paralympische Spelen in Tokio 2020
Tak van sport: Para-zwemmen
Inleiding
De algemene procedure die ertoe leidt dat KNZB-Topsporters worden uitgezonden naar de Paralympische Spelen
bestaat hieruit dat, na overleg met de KNZB, NOC*NSF normen en limieten vaststelt voor die uitzending, dat de
KNZB de KNZB-Topsporters voor uitzending voordraagt wanneer de KNZB van oordeel is dat de KNZB-Topsporter
aan de criteria uit deze normen en limieten voldoet en dat tenslotte NOC*NSF beslist over de uitzending.
Bij de besluitvorming binnen de KNZB om voordrachten, zoals hiervoor bedoeld aan NOC*NSF te doen, kan zich
een keuzevraag voordoen.
De keuzevraag vloeit voort uit de mogelijke omstandigheid dat meerdere KNZB-Topsporters voldoen aan de
criteria die NOC*NSF voor uitzending naar de Paralympische Spelen heeft geformuleerd dan (op het betreffende
nummer) tot de Paralympische Spelen worden toegelaten.
Met dit document stelt de KNZB een Reglement vast waarin objectieve, transparante en tijdig kenbare criteria
worden geformuleerd voor het maken van de voormelde keuzes voor de voordracht aan NOC*NSF.
Aan de vaststelling van dit Reglement is overleg voorafgegaan met de Atletencommissie en de coaches van de
Nationale Trainingscentra onder leiding van de Bondscoach Paralympisch zwemmen, de technisch directeur en het
Bestuur van de KNZB. Voorafgaand aan de vaststelling van dit Reglement heeft ook overleg plaatsgevonden met
NOC*NSF en is daarover door NOC*NSF informeel geadviseerd. Het Reglement is voorafgaand aan publicatie ook
al aan NOC*NSF bekendgemaakt.
Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering op 10 oktober 2019
vastgesteld.
1.

Definities

In deze procedure worden de volgende definities gehanteerd:
1.1.

bestuur: het (algemeen) bestuur van de Koninklijke Nederlandse Zwembond.

1.2.

Tuchtcommissie: de Commissie die krachtens de statuten en Reglementen van de KNZB is aangewezen tot
beslechting van geschillen.

1.3.

evenement(en): wedstrijden en als dusdanig gemerkte meetmomenten waarin door de topsporter aan de
prestatie-eisen als opgenomen in de Normen en Limieten kan worden voldaan.

1.4.

IF: Internationale Federatie IPC-Swimming, waarbij de KNZB is aangesloten.

1.5.

kwalificatie: de schriftelijke vaststelling door NOC*NSF dat is voldaan aan de prestatie-eisen (concrete
invulling van de door de topsporter te leveren sportprestaties tijdens nader benoemde evenementen)
voor kwalificatie te weten:
1. hebben voldaan aan de eisen van de IF en daarbij;
2. hebben voldaan aan de nationale prestatie-eisen voor kwalificatie;
zoals opgenomen in de Normen en Limieten Paralympisch Zwemmen Tokio 2020.

1.6.

Normen en Limieten: Door NOC*NSF gehanteerde en bekend gemaakte algemene kwalificatiecriteria
opgenomen in een document inclusief sjablonen met prestatie-eisen, op basis waarvan NOC*NSF
beoordeelt en beslist of een door de bond voorgedragen topsporter zich heeft gekwalificeerd voor dan
wel wordt uitgezonden naar de Paralympische Spelen. De meest recente versie van dit document is
gepubliceerd op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl) en opgenomen als bijlage 2 bij dit reglement.

1.7.

Paralympische Spelen: de Paralympische Spelen te Tokio 2020.

1.8.

NTC: Nationaal Trainingscentrum Paralympisch zwemmen te Amersfoort.

1.9.

Selectiecommissie: de commissie die de voordracht aan NOC*NSF bepaalt bestaande uit de Technisch
Directeur en de Bondscoach Paralympisch zwemmen.

1.10.

Topsporters: Zwemmers en zwemsters die in staat worden geacht te kunnen voldoen aan de gestelde
Normen en Limieten voor zwemmen in de ruimste zin van het woord.

1.11.

Atletencommissie: Een afvaardiging van actueel actieve zwemmers en zwemsters die als dusdanig
belanghebbend zijn.

2.

Algemene bepalingen

2.1.

De selectiecommissie draagt namens de KNZB aan NOC*NSF, topsporters voor kwalificatie voor en/of
uitzending naar de Paralympische 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.

Als op 12 april 2020 een topsporter voldoet aan de normen en limieten voor kwalificatie, die opgenomen
zijn in het sjabloon Normen en Limieten, wordt deze topsporter door de selectiecommissie aan NOC*NSF
voorgedragen voor uitzending.

2.4.

Als op 12 april 2020 meer topsporters zijn gekwalificeerd (als bedoeld in art. 1.5) voor - sport / discipline dan kunnen worden uitgezonden naar de Paralympische Spelen (bijvoorbeeld in verband met het aantal
door IPC Swimming beschikbaar gestelde quotumplaatsen), dan wordt de beslissing tot voordracht voor
uitzending genomen door de selectiecommissie op basis van het bepaalde in artikel 3.

2.5.

De selectiecommissie is bevoegd een topsporter die, naar in redelijkheid moet worden aangenomen, na
overleg met de technisch directeur, de bondscoach en de bondsarts, niet in staat zal zijn om op waardig
Paralympisch niveau deel te nemen aan wedstrijden tijdens de Paralympische Spelen, niet voor te dragen
voor uitzending. Dit zal onder meer het geval zijn als: een topsporter is geschorst door een daartoe
bevoegd orgaan van de KNZB 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 of aantoonbaar niet serieus in voorbereiding is.

2.6.

De voordracht voor kwalificatie en uitzending naar de Paralympische Spelen vindt gelijktijdig plaats door
de selectiecommissie van de KNZB waarna NOC*NSF een uitzendbeslissing neemt.

2.7.

Een rechtstreekse uitnodiging (slot) op naam van de IF voor een topsporter tot deelname aan de
Paralympische Spelen leidt niet automatisch tot een voordracht voor uitzending naar de Paralympische
Spelen door de KNZB aan NOC*NSF.

3. Interne selectie voor Paralympische Spelen
In dit artikel volgen de voorwaarden en uitgangspunten voor de interne selectie om tot een voordracht voor
uitzending naar de Paralympische Spelen te komen.
3.1

Een topsporter welke heeft voldaan aan de kwalificatie eisen van de IF en aan de kwalificatie eisen van
NOC*NSF zal worden gerangschikt op basis van het interne selectie reglement. Deze rangschikking
bepaalt de volgorde waarin sporters in aanmerking komen voor uitzending naar de Paralympische Spelen
Tokio 2020. In acht moeten worden genomen dat er per klasse, per medaille evenement een maximum is
van 3 deelnemers per NPC. De onderstaande procedure zal voor dames en heren apart worden
uitgevoerd.

3.2

Tijden van Individuele Topsporters of Estafette Topsporters gerealiseerd als tussentijd op een individuele
zwemafstanden, in time-trials of als startzwemmer/ster van een estafette worden niet in overweging
genomen voor kwalificatie.

3.3

De rangschikking wordt opgesteld op basis van de onderstaande criteria, die in volgorde van belangrijkheid
van toepassing zijn:

3.4

3.5.

3.3.1.

Positie op de wereldranglijst op 15 april 2020, waarbij deze ranglijst wordt samengesteld op basis
van de resultaten tussen 9 september 2019 en 12 april 2020.

3.3.2.

De KNZB IPC-puntenranking (versie 2020) van beste afstand in de kwalificatie periode tussen 9
september 2019 en 12 april 2020.

3.3.3.

Aantal kwalificaties in de kwalificatie periode tussen 9 september 2019 en 12 april 2020.

3.3.4.

Het totaal van de KNZB IPC-puntenranking (versie 2020) van alle kwalificaties behaald in de
kwalificatie periode tussen 9 september 2019 en 12 april 2020.

3.3.5.

Wanneer er op grond van de bovenstaande criteria meerdere sporters gelijk scoren volgt er een
swim off op een, door de selectiecommissie, nader te bepalen tijdstip. Het resultaat van deze
Swim off zal worden uitgedrukt in IPC-punten. De topsporter met het hoogste puntenaantal zal
worden voorgedragen voor kwalificatie.

De topsporter dient zich, om voor voordacht voor kwalificatie in aanmerking te komen, te confirmeren
aan de eisen van de KNZB. Deze betreffen:
3.4.1.

Uitvoering van een, door de Technisch Directeur en bondscoach Paralympisch zwemmen van de
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), goedgekeurd trainings- en wedstrijdprogramma. Er
dient sprake te zijn van een structurele afstemming over dit programma tussen de bondscoach
Paralympisch zwemmen en topsporter/persoonlijke trainer.

3.4.2.

Structurele deelname aan het programma van de nationale selectie, waarbij de sporter zich
conformeert aan de gedragsregels die bij deze selectie gangbaar zijn en ondergeschikt maakt aan
de begeleiding die hiervoor door de KNZB aangesteld is.

3.4.3.

Het interne selectie reglement is van toepassing op individuele prestaties. Estafette prestaties
worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Een eventueel estafette team zal, wanneer
wordt voldaan aan de internationale richtlijnen, worden samengesteld uit zwemmers en
zwemsters die individueel zijn gekwalificeerd voor de Paralympische Spelen te Tokio 2020.

Binnen de in artikel 3.3. en 3.4. geschetste kwalificatieperiode zijn de kwalificatie evenementen
opgenomen in het sjabloon met prestatie eisen na overleg met de KNZB vastgesteld door NOC*NSF.

3.6.

De selectie tot voordracht tot uitzending aan het NOC*NSF wordt gestalte gegeven door de
selectiecommissie.

3.7.

De definitieve selectie tot voordracht krijgt uiterlijk op 22 april 2020 gestalte.

4.
4.1.

Bezwaar
Indien een topsporter het niet eens is met een beslissing van de selectiecommissie met betrekking tot een
voordracht aan NOC*NSF voor kwalificatie dan wel voor uitzending naar de Paralympische Spelen
waardoor hij/zij rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, waaronder mede begrepen het niet juist
naleven door de KNZB van deze procedure of de Normen en Limieten, kan hij/zij daartegen bezwaar
maken bij de Tuchtcommissie conform het daarvoor vigerende reglement. De bezwaarprocedure is
opgenomen in de bijlage.

4.2.

Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet het bezwaar schriftelijk (onder vermelding van naam, adres en
woonplaats en voorzien van een handtekening) en gemotiveerd binnen 5 werkdagen na de beslissing van
de selectiecommissie bij de bezwaarcommissie zijn ingediend.

4.3.

De bezwaarcommissie volgt de procedure opgenomen in de bijlage bij deze procedure. De
bezwaarcommissie beslist uiterlijk binnen 10 werkdagen na het horen van de topsporter en de Koninklijke
Nederlandse Zwembond (KNZB) of zoveel korter als nodig is voor de sluitingsdatum van de voordracht aan
NOC*NSF. De beslissing wordt mondeling medegedeeld aan de partijen en vervolgens schriftelijk aan de
partijen toegezonden.

4.4.

De beslissing van de bezwaarcommissie is voor de selectiecommissie en de topsporter bindend.

5.
5.1.

Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist het bestuur na advies van de
selectiecommissie (Technisch Directeur en Bondscoach Paralympisch zwemmen).

Bijlagen
1. Algemene uitgangspunten en voorwaarden voor uitzending naar en deelname aan de Paralympische Spelen
en het Reglement normen en limieten voor bezwaren en beroep. (website NOCNSF)
2. IF kwalificatie systeem. (website NOCNSF)
3. Normen en Limieten Paralympische Spelen Tokio 2020 inclusief sjablonen met de prestatie-eisen voor
Paralympisch Zwemmen. (website NOCNSF)
4. KNZB reglement bezwaarprocedure.

Bijlage 4. KNZB reglement bezwaarprocedure (uittreksel uit L-reglement KNZB)
Artikel L 37 Bevoegdheid
37.1 De administratieve rechtspraak, zoals omschreven in artikel A10 lid 4 van de statuten, wordt in
eerste instantie uitgeoefend door de tuchtcommissie en in tweede instantie door de commissie
van beroep.
Artikel L 38 Geschillen
38.1
Aan de administratieve rechtspraak zijn onderworpen geschillen naar aanleiding van besluiten
of handelingen van het bondsbestuur en van bondsorganen, met uitzondering van die van de
in artikel A5 lid 3 genoemde commissies, welke alleen aanhangig gemaakt kunnen worden
door betrokkenen, die rechtstreeks in hun belangen getroffen zijn, doordat:
a. het besluit of de handeling met de statuten of de reglementen strijdt;
b. het bondsorgaan of de commissie bij het nemen van het besluit of bij het verrichten van
de handeling van zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt
dan tot de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is gegeven;
c. het bondsorgaan of de commissie, bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot het besluit of de handeling heeft kunnen komen;
d. het bondsorgaan of de commissie anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met
enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
38.2
Een administratief geschil dient uiterlijk binnen 10 werkdagen na het besluit of handelingen van
het bondsbestuur en van bondsorganen aanhangig gemaakt te worden.

