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KWALIFICATIE ROUTE NAAR DE OLYMPISCHE 

SPELEN, TOKYO 2020 - KNAS 
 

De Olympische Spelen van 2020 vinden plaats in de maand augustus van 2020 in Tokyo. De 

grootste aanpassing ten opzichte van voorgaande Olympische Spelen is dat de FIE er nu 

uiteindelijk toch in geslaagd is om alle 12 disciplines op het programma te krijgen: op alle drie 

de wapens staan voor dames en heren zowel een individueel als een equipe toernooi op het 

programma. Deelname aan de Olympische Spelen is voor slechts weinig topatleten weggelegd. 

De FIE hanteert een selectieprocedure die ervoor zou moeten zorgen dat de beste atleten kunnen 

deelnemen, maar daarnaast wordt er ook gezorgd voor een spreiding van deelnemersaantallen 

over de regio’s. Het kwalificatiesysteem van de FIE is eenvoudiger geworden nu op alle wapens 

zowel individueel als equipe geschermd gaat worden. Daarnaast legt het NOC*NSF ook extra 

normen op, afhankelijk van de kwalificatieroute, om ervoor te zorgen dat alleen atleten met een 

reëele kans om de laatste 8 te halen worden uitgezonden. 

 

DE IOC/FIE-SELECTIECRITERIA 

 

Voor equipes: 

 

Aan de spelen van Tokyo zullen per wapen 8 equipes van 3 schermers meedoen, plus eventueel 

het team van het organiserende land. De 8 equipes worden als volgt geselecteerd: 

• De top-vier van de equipe wereldranglijst (van de datum van 4 april 2020) op basis 

van de resultaten in World Cups, Zone Kampioenschappen en WK in de 

kwalificatieperiode. 

• Vanaf plaats 5-16 op de wereldranglijst: De 1 best geklasseerde equipe per zone 

(Europa, Afrika, Azië/Oceanië, Amerika) op de equipewereldranglijst. 

• Indien een Zone geen team bij de beste 16 heeft, gaat deze plaats naar de hoogste 

ongeplaatste op de FIE-ranglijst, onafhankelijk van de zone. 

• Eventueel is het equipe van het organiserende land een negende equipe. 

 

 

Voor het individuele toernooi: 

 

Route 1: via equipe 

• 24 leden van de 8 deelnemende equipes (3 per team) 

 

Route 2: via geschoonde ranglijst 

• Voor de overige plaatsen wordt eerst gekeken naar een Geschoonde Wereldranglijst. 

Hier worden schermers van de ranglijst gehaald uit landen die zich gekwalificeerd 

hebben voor het equipe toernooi en wordt alleen de hoogstgeplaatste schermer per 

land van de overige landen gehandhaafd.  

• Zes schermers van deze Geschoonde Wereldranglijst plaatsen zich met een 

regionale verdeling: de 2 hoogstgeplaatste schermers uit Europa, 2 uit Azië/Oceanië, 
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1 uit Amerika (Panam) en 1 uit Afrika. Dit is een kleine wijziging ten opzichte van 

Rio, waarbij er nog 2 schermers zich op deze wijze konden plaatsen vanuit Amerika. 

 

Route 3: via zone kwalificatietoernooien 

• 4 schermers geselecteerd via zonekwalificatietoernooien (1 uit Europa, 1 uit 

Amerika, 1 uit Azië/Oceanië en 1 uit Afrika). Aan de zonekwalificatie toernooien 

mag slechts één schermer per land – dat nog geen enkele gekwalificeerde schermer 

heeft via de andere kwalificaties – deelnemen. 

  

Het organiserende land mag gegarandeerd 8 schermers afvaardigen, mochten er zich minder 

schermers kwalificeren via de hierboven aangegeven kwalificatie routes. 

 

De wereldranglijst die voor het selecteren wordt gebruikt is die van 4 april 2020. De 

zonekwalificatietoernooien worden gehouden in de periode van 15-26 april 2020 gehouden. Op 

8 mei 2020 publiceert de FIE de equipe quota en de namen van de schermers die via de 

geschoonde ranglijsten zijn gekwalificeerd. Op 5 juni 2020 moet NOC*NSF bij de FIE 

aangeven of er gebruik wordt gemaakt van de quota en de deelname van geselecteerde 

schermers bevestigen. 

 

DE NOC*NSF-SELECTIECRITERIA 

 

Equipe 

Elk equipe dat voldoet aan de de IOC/FIE-criteria wordt uitgezonden naar de Olympische 

Spelen. Plaatsing betekent immers automatisch een top 8 klassering. Het is aan de KNAS om 

de samenstelling van het team te bepalen en een voordracht tot uitzending te doen. De 

bondscoach van het betreffende wapen bepaalt de selectie op 4 april 2020 op basis van zowel 

de individuele wereldranglijsten als de prestaties in het equipe tijdens de kwalificatie periode. 

 

Individueel 

 

Route 1: via equipe 

Kwalificatie van de equipe geeft recht op 3 plaatsen in het individuele toernooi. Er zijn voor 

deze plaatsen geen aanvullende NOC*NSF-selectiecriteria. In overleg met de technische staf 

van KNAS en NOC*NSF mogen de 3 schermers van de equipe dan ook aan het individuele 

toernooi deelnemen.  

 

Route 2 en Route 3: via geschoonde ranglijst en zone kwalificatietoernooi  

 

Individuele schermers (maximaal 1 per categorie), die voldoen aan de IOC/FIE-criteria route 

2 en 3 (top 2 geschoonde ranglijst Europa of winnaar zone kwalificatietoernooi) worden 

uitgezonden naar de Olympische Spelen, indien zij op 4 april 2020 bij de beste 14 op de 

wereldranglijst staan, waarbij er maximaal 3 schermers per land mee mogen tellen (aangezien 

een land nooit meer dan 3 individuele deelnemers per event kan hebben). 
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Kwalificatieperiode 

De kwalificatieperiode loopt van 3 april 2019 tot en met het zonekwalificatietoernooi in Madrid 

(in april 2020). De precieze data van het zonekwalificatietoernooi is nog niet bekend.  

 

Deelname aan het zonekwalificatietoernooi 

Schermers die niet voldoen aan de IOC/FIE-selectiecriteria (route 1 en route 2) kunnen door de 

KNAS worden uitgezonden naar het zonekwalificatietoernooi (route 3). Als ze zich daar 

volgens IOC/FIE-criteria plaatsen en ze voldoen aan de additionele NOC*NSF-criteria voor 

uitzending naar de Olympische Spelen, zullen ze door NOC*NSF worden uitgezonden naar de 

OS. Er mag per land en per wapen maar één deelnemer aan het zonekwalificatietoernooi 

deelnemen. Indien meer dan één schermer in aanmerking komt voor deelname, dan wordt de 

schermer geselecteerd die de meeste wereldranglijstpunten heeft gehaald op de 

kwalificatiewedstrijden (i.e. hoogstgeplaatst op de wereldranglijst van 4 april 2020) Indien 

hij/zij verhinderd is, gaat de nummer twee, enzovoorts. 

 

Uiteindelijke uitzending en voorbehoud 

NOC*NSF is de uiteindelijke verantwoordelijke voor uitzending: de KNAS draagt voor; 

NOC*NSF beslist. 


