Voorwaardes
De sporters worden door NOC*NSF uitgezonden naar YOG 2018 Buenos Aires. Hiermee heeft
NOC*NSF het enige recht tot uitzenden van de sporters. De sportbonden (zoals de NGF) hebben enkel
een adviserende rol, zo ook in de voordracht van de sporters en de begeleider.
International Golf Federation (IGF) stelt de volgende voorwaarden (zie ook bijlage):
• In het bezit van een Nederlands paspoort.
• Geboren tussen 1 januari 2000 en 31 december 2003.
• 1 jongen en 1 meisje.
• Handicap lager dan 6.4.
• Beste 26 landen op WAGR op 25 juli 2018.
• Maximaal 32 landen (= 64 deelnemers).
NOC*NSF stelt de volgende voorwaarden:
• de sporters voldoen aan de internationaal geldende kwalificatie-eisen
(zie IGF en IOC).
• Presteren staat centraal.
• Sporters dienen deel uit te maken van de selectie van de Bond (NGF: Oranje, Jong Oranje of B
selectie).
• Sporters dienen een meerjaren opleidingsplan te hebben.
• Sporters dienen deel te nemen aan het volledige programma van de YOG (inclusief culturele
programma). Dit is een periode van drie weken.
• Sporters dienen de Overeenkomst Jeugd YOG 2018 te ondertekenen voor 9 mei 2018.
• Geldig paspoort tot en met tenminste 31 december 2018.
De NGF stelt de volgende voorwaarden:
• De sporters voldoen aan de internationaal geldende kwalificatie-eisen (zie NOC*NSF, IGF en
IOC).
• Nederland bij de beste 26 landen op WAGR op 25 juli 2018.
• De selectiespeler en –speelster die het hoogst gepositioneerd zijn op de World Ranking
(WAGR) en voldoen aan de bovenstaande leeftijdseisen, kwalificeren zich voor de YOG2018.
• Mocht de gekwalificeerde speler niet afgevaardigd worden, dan schuift deze plek door naar
de nr. 2 op de WAGR.
• Elke de NGF selectiespeler is door zijn deelname onderworpen aan de volgende NGFreglementen: het wedstrijdreglement, aanvullend wedstrijdreglement, statuten,
tuchtreglement, dopingreglement en dopinglijst WADA.
Via de website van de WAGR is de wereldranking te volgen:
WAGR Heren: http://www.wagr.com/en/Mens-Ranking.aspx
WAGR Dames: http://www.wagr.com/en/Womens-Ranking.aspx

LET OP:
Nederland wordt alleen vertegenwoordigd bij golf op YOG 2018 mits bij de beste 26 landen op Youth
Olympic Games Golf Ranking op 25 juli 2018. Niemand kan aanspraak maken op uitzending naar de
YOG 2018 (ook niet de persoon met de hoogste ranking op de WAGR). NOC*NSF heeft het enige recht
tot het uitzenden van de sporters en begeleiders. De NGF heeft enkel een adviserende rol naar
NOC*NSF met betrekking tot de voordracht van de sporters en de begeleider.
*
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Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.
De voorwaardes van alle instanties (NOC*NSF, IGF, IOC, NGF) kunnen te allen tijde worden
aangepast.

