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CRITERIA SELECTIE 2014-2015
DOC2014/SW/001

Algemeen :

“Eligible Swimmers”
Alleen zwemmers die voldoen aan deze criteria kunnen in aanmerking komen voor de selectie. Aan
de volgende voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor Curaçaose Zwem
Selectie:
1. Zwemmers dienen over een geldig paspoort te bezitten; het paspoort moet een vervaldatum van
niet eerder dan 6 maanden na de start van de competitie hebben.
2 . Zwemmers moeten voldoen aan andere criteria volgens de huidige FINA regels voor
Internationale Betrekkingen.
3 . Zwemmer moet lid zijn van FAK en actief deelnemen aan team trainingen en wedstrijden tijdens
het lopende seizoen ( Dit geldt ook voor FAK leden die studeren in het buitenland ), met uitzondering van een korte
periode van afwezigheid wegens blessures of disciplinaire maatregelen ter voorkoming van actieve
deelname aan wedstrijden.
4 . Alle ouders /atleten en hun coach, die aan deze criteria voldoen, zijn verplicht om de FAK
Gedragsregels, Gedragscode en Deelname formulier te ondertekenen en een ondertekend exemplaar
van hetzelfde aan FAK binnen een week na het akkoord lid te zijn van het team te overhandigen.
Doet u dit niet in het ontbreken van aanvaardbare omstandigheid zal worden beschouwd in dezelfde
context als afwijzing lid te zijn van de selectie.

“Eligible Performances”
1 . Alleen zwemafstanden in evenementen die gehouden wordt op de CARIFTA, CISC, CCCAN en
FINA wedstrijden komen in aanmerking voor selectie.
2 . Een zwemmer snelste tijd , ongeacht de “final” of “preliminary” tijd genoemd, wordt gebruikt
voor de selectie doeleinden. De tijd die gebruikt kunnen ook van de “lead-off leg” van een estafette
zijn .
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3 . Kwalificatie tijd moet zijn bereikt tijdens de laatste 12 maanden voorafgaand aan het begin van
de zwemseizoen en/of de laatste 12 maanden voor het betrokken wedstrijd.
4. De in aanmerking komende prestaties moeten voor elke zwemafstand voldoen aan de
kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria wordt uitgedrukt in FINA POINTS.
Voor deelname aan de pre-selectie wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscriteria voor CARIFTA.
Voor deelname aan een wedstrijd met een door de organisator vastgesteld kwaliteitscriteria, wordt
deze gebruikt in plaats van de kwaliteitscriteria van FAK. Voor deelname aan een wedstrijd zonder
kwaliteitscriteria, wordt gebruik gemaakt van de kwaliteitscriteria die opgesteld is door FAK.
In bijlage 1 staan de kwaliteitscriteria voor de zwemseizoen 2014-2015.
5. De atleet moet voor deelname minimaal op de 4de plaats op de ranglijst van een evenement staan.

Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden
Onvoorziene omstandigheden
In het geval van onvoorziene of ongewone omstandigheden, zoals bepaald door het FAK bestuur, zal
het bestuur de volledige vrijheid hebben om de zaak op te lossen, rekening houdend met factoren en
omstandigheden die het relevant acht. Een dergelijke discretionaire bevoegdheid is onderworpen aan
de plaatselijke wetgeving principes van eerlijkheid.

Wijzigingen in dit document
Het FAK Bestuur behoudt zich het recht om wijzigingen aan dit document te brengen, dat naar eigen
beoordeling noodzakelijk zijn om de selectie van het beste team mogelijk te verzekeren. Eventuele
wijzigingen in dit document worden rechtstreeks meegedeeld aan alle FAK leden en onmiddellijk
gepubliceerd op de website van FAK.

Appeals
De HR, SR en FINA regels 2013 - 2017 zijn van toepassing op alle beslissingen van het FAK
bestuur, met inbegrip van kwesties die betrekking hebben op de selectie.
Deze criteria werden naar behoren gemaakt en door het FAK bestuur goedgekeurd.

Referenties
Extra informatie over de FINA Point-systeem is te vinden op onderstaande link, inclusief de
bevoegdheid punt rekenmachine en de full-time tabellen. Dit kan worden gebruikt als richtlijn.
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=1373&Itemid=641
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Bijlage 1 Kwaliteitscriteria 2014-2015
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