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1. Doelstelling
De KNSB streeft naar een zo optimaal mogelijke teamprestatie bij deelname aan
Olympiade en EK-Landenteams.
In dit protocol worden selectiecriteria en een aantal voorwaarden omschreven.
2. Selectie van de vertegenwoordigende teams
Spelers worden jaarlijks geselecteerd na publicatie van de plaatsingslijst die
verschijnt 3 maanden voorafgaand aan de maand waarin het vertegenwoordigende
evenement wordt gehouden. Voorbeeld: wanneer het evenement gehouden wordt in
september dan is de plaatsingslijst van juni de laatste lijst die wordt meegewogen.
(…)
Selectiecriteria:
a. De Algemeen Nederlands Kampioen wordt geselecteerd voor het nationale team.
b. De plaatsingslijst die verschijnt 3 maanden voorafgaand aan het evenement wordt
gehanteerd om de groep met actieve topschakers te selecteren. Van deze groep
actieve topschakers wordt de gemiddelde rating bepaald van zes opeenvolgende
ratinglijsten waarvan de laatste de lijst is die 3 maanden voorafgaand aan het
evenement verschijnt.
De 3 spelers met het hoogste ratinggemiddelde worden geselecteerd voor het
nationale team. Indien de Nederlands Kampioen een van de 3 spelers is met het
hoogste ratinggemiddelde, dan worden er bij punt c twee spelers geselecteerd door
de coach en de technisch directeur.
c. Een speler van het team wordt geselecteerd door de coach en de technisch
directeur. (Er worden twee spelers geselecteerd indien de Nederlands Kampioen een
van de 3 spelers is met het hoogste ratinggemiddelde).
Toelichting:
De selectie op gemiddelde rating is overdraagbaar. Indien een of meerdere spelers
die behoren tot de eerste 3 spelers om wat voor reden dan ook niet naar de
Olympiade/EK-Landenteams gaan dan wordt(en) de eerstvolgende speler(s)
gevraagd.
Redenen waarom een speler gepasseerd kan worden op de gemiddelde ratinglijst:
Een speler wil zelf niet deelnemen aan de Olympiade of EK-Landenteams en ziet
af van deelname. De eerstvolgende speler wordt benaderd.
een speler voldoet niet als teamspeler zoals gebleken uit een evaluatie van een
eerder evenement (en zoals nadrukkelijk besproken met deze speler). Tegen
een dergelijk besluit is beroep mogelijk bij de Geschillencommissie.
een speler kan door andere verplichtingen niet het gehele evenement aanwezig
zijn. De speler wordt niet geselecteerd.
KNSB en geselecteerde speler kunnen niet tot overeenstemming komen over de
financiële voorwaarden.
Bij het selecteren van de 5e (en indien van toepassing 4e) speler wordt niet alleen
rekening gehouden met de gemiddelde rating over 6 ratinglijsten. De coach en de
directeur sportief houden rekening met diverse factoren zoals: de compositie van het
gehele team, leeftijd, activiteit, trainingsprogramma, etc.
Tegen de beslissing tot selectie van de (4e) 5e speler is geen beroep mogelijk.
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3. Coach
De coach voor de Olympiade of het EK-Landenteams wordt aangesteld door de KNSB.
De coach bepaalt, na overleg met de spelers, de teamopstelling gedurende alle
ronden van het evenement. De coach is eindverantwoordelijk voor de opstelling.
4. Bordvolgorde
De coach stelt voorafgaand aan het evenement de bordvolgorde vast, waarbij de
rating een belangrijk, maar niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend, criterium is.
5. Spelers
Van spelers wordt verwacht dat zij zich volledig inzetten om een zo goed mogelijk
teamresultaat te behalen en zich houden aan de door de coach gemaakte afspraken.
Indien van toepassing dan zullen zij deelnemen aan promotionele
(sponsor)activiteiten waar zij dan representatief verschijnen. Indien er
trainingsactiviteiten worden georganiseerd dan zijn deze verplicht voor alle spelers
(coach en directeur sportief kunnen na overleg hiervoor dispensatie verlenen).
6. Reis
Er wordt in principe gezamenlijk gereisd. Een gemeenschappelijke terugreis is
wenselijk in verband met de mogelijkheid van een persconferentie na een behaald
succes.
Dit protocol is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de KNSB op 23 april 2018 en heeft betrekking
op de jaren 2019 en volgende.
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