Wheelchair Rugby

Prestatie-eisen voor
kwalificatie

Rolstoelrugby

Algemeen
Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg
met de Internationale Federatie (IWRF).
en
Voldoen aan de door NOC*NSF uitgewerkte Algemene Uitgangspunten,
voorwaarden en Reglement voor uitzending naar en deelname aan de
Paralympische Spelen, zie site www.paralympisch.nl/rio2016.
en
Voldoen aan de afspraken voor kwalificatie zoals door NOC*NSF vastgesteld na
overleg met Gehandicaptensport Nederland (GS NL).

Specifiek
IF internationaal kwalificatiesysteem mixed = prestatie-eis NL*:
Laag 1:
Laag 2:
Laag 3:

top 1 World Championship 2014
top 2 European Division A Championship 2015
top 2 Paralympic Qualification Tournament 2016

* onder voorbehoud, zie opmerkingen

Evenementen en
momenten voor
kwalificatie

-

IWRF World Championship, Denemarken Odense, 1 - 10 augustus 2014
IWRF European Division A Championship 2015 (tbc)
IWRF Paralympic Qualification Tournament 2016 (tbc)
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Opmerkingen

Met verwijzing naar de Algemene Uitgangspunten, voorwaarden en Reglement
voor uitzending naar en deelname aan de Paralympische Spelen worden onder
‘ALGEMEEN’ een aantal praktische items speciaal opgenomen in dit sjabloon.
Voor het complete document wordt verwezen naar www.paralympisch.nl/rio2016.
ALGEMEEN:
Geschoonde eindrangschikking teamsporten:
- Indien van toepassing, wordt - om het objectieve niveau van de prestaties te
bepalen - gebruik gemaakt van een ‘geschoonde eindrangschikking’, die wordt
gerelateerd aan het aantal reeds gekwalificeerde landen voor de Paralympische
Spelen.
SPORTSPECIFIEK:
IF kwalificatiesysteem:
- Aan de in het Nederlands vertaalde tekst van het IF kwalificatiesysteem, die is
opgenomen in dit sjabloon, kunnen geen rechten noch aanspraken worden
ontleend. In geval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de
Nederlandse en Engelse tekst, prevaleert de Engelse tekst. De van toepassing
zijnde Engelse tekst is te vinden op de website van de IF of
www.paralympisch.nl/rio2016.
Voorbehoud deelname volgens IF systeem:
- * Indien een of meerdere landen die op basis van het IF systeem voor deelname
in aanmerking komen, van deelname afzien en Nederland een positie inneemt
waardoor Nederland voor deelname in aanmerking komt, wordt het IF systeem
niet (automatisch) gevolgd. NOC*NSF behoudt zich het recht voor om
Nederland in een dergelijk geval niet uit te zenden.
Evenementen en momenten voor kwalificatie:
- Bij de totstandkoming van dit sjabloon is er nog onvoldoende duidelijkheid over
de internationale wedstrijdkalender in 2015 en 2016. Op het moment dat
gegevens bekend zijn over de kwalificatie-evenementen, worden deze gegevens
aan het sjabloon toegevoegd in overleg met en op initiatief van GS NL.
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