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Inleiding

Seizoen 2020/2021 is het derde seizoen waarin invulling wordt gegeven aan het meerjarenbeleidsplan
‘Topsport 2018, op weg naar 2022’ waarin de beleidslijn van de vorige Olympische cyclus wordt voortgezet.
Dit document is de basis waarop de limieten zijn samengesteld. Het meerjarenbeleidsplan ‘Topsport 2018,
op weg naar 2022’, is hier te downloaden op www.wintersport.nl/.

De uiteindelijke samenstelling van de limieten voor seizoen 2021-2022 is gebeurd op voordracht van de
technisch staf en is vastgesteld door de commissie topsport. De uiteindelijke samenstelling van de
nationale selectie zal ook plaatsvinden op basis van een voordracht van de technische staf. Deze voordracht
zal worden getoetst door de commissie topsport op de algemene uitgangspunten en de vastgestelde
limieten. Daarna zal de commissie topsport de nationale selectie voor seizoen 2020/2021 vaststellen.

LET OP! Alle informatie in deze publicatie is onder voorbehoud van publicatiefouten. Er worden aan deze
publicatie geen rechten ontleend.
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1. Topsportbeleid olympische cyclus 2018-2022

De doelstelling van de NSkiV is, net als in de voorgaande olympische cyclus, het behalen van
podiumplaatsen op het allerhoogste niveau. De strategie om deze doelstelling te bereiken is verwoord in het
meerjarenbeleidsplan ‘Topsport 2018, op weg naar 2022’ (zie voor meer informatie de website).

Totaalprogramma en individueel kansrijke atleten
De NSkiV kent bij aanvang van de beleidscyclus 2018-2022 drie topsportprogramma’s die kansrijk zijn om
structureel atleten op te leiden en te presteren op wereldtop niveau. Deze topsportprogramma’s worden
gekenmerkt als totaalprogramma, te weten: snowboard freestyle, aangepast alpineskiën en
parasnowboardcross.

De NSkiV zal individueel kansrijke atleten welke de potentie hebben om binnen vier jaar uit te groeien tot
atleten van olympisch/paralympisch niveau ondersteunen om de laatste stap naar de wereldtop te kunnen
maken. De selectie van deze atleten is sterk gericht op de reeds behaalde resultaten, maar ook op de
potentie die de atleet heeft om door te groeien tot een olympisch /paralympisch atleet.

3

https://files.wintersport.nl/MJBP_Topsport.pdf


2. Uitgangspunten voor individuele limieten

● De individuele limieten duiden een leerlijn waarin je per leeftijd kunt zien welke tussenprestaties
benodigd zijn om uiteindelijk op wereldtop niveau te presteren.

● Wanneer een atleet binnen een topsportprogramma discipline aan de individuele limiet heeft
voldaan kan dit zorgen voor een status als nationaal selectielid. De NSkiV ondersteunt in
samenwerking met het NOC*NSF nationale selectieleden uit totaalprogramma’s middels een
focusprogramma of maatwerkprogramma.

● Wanneer een atleet buiten een topsportprogramma discipline aan de individuele limiet heeft
voldaan kan dit zorgen voor een status als nationaal selectielid. De NSkiV kan nationale
selectieleden buiten totaalprogramma’s facilitair ondersteunen en eventueel met een financiële
bijdrage en/of maatwerkprogramma in samenwerking met het NOC*NSF zodra er zicht komt op
deelname aan eerstvolgende Olympische Spelen.

● De limieten kennen een dusdanige opbouw dat deze in olympische cyclussen (4-jaar) worden
opgebouwd en leiden tot het niveau dat noodzakelijk is voor kwalificatie voor de Olympische of
Paralympische Spelen.

● Limieten zijn vastgesteld voor de duur van één seizoen en worden elk jaar heroverwogen. De
individuele limieten zoals omschreven in dit limietenboekje kunnen alleen behaald worden in
seizoen 2021/2022.

● Daar waar wordt gesproken over leeftijdsjaren wordt bedoeld het kalenderjaar (van 1 januari tot 31
december) waarin de sporter de genoemde leeftijd bereikt.

● Wanneer een atleet aan de individuele limiet heeft voldaan, dan is de atleet, dan wel een
vertegenwoordiger van de atleet (bijvoorbeeld coach, trainer, ouder), verantwoordelijk voor het
informeren van de afdeling topsport. Dit kan middels het e-mailen van de officiële uitslagenlijst (of
een link) naar de NSkiV (zie Contact).

● De commissie topsport beoordeelt bij alle disciplines de representativiteit van de prestatie aan de
hand van het deelnemersveld, de individuele prestatie in relatie tot de andere deelnemers en
eventueel bijzondere omstandigheden.

● Limieten kunnen worden behaald tot en met 31 maart 2021.

● De commissie topsport heeft het recht om maximale quota per topsportonderdeel en -fase vast te
stellen na afloop van het seizoen.

● De commissie topsport behoudt zich te allen tijde het recht voor om in bijzondere gevallen af te
wijken van de individuele limieten.

● De commissie topsport heeft het recht om een atleet een aanwijsplek te geven voor de nationale
selectie. Deze aanwijsplek wordt alleen toegekend als het realistische prestatieperspectief van de
sporter niet behaald wordt door duidelijk verklaarbare redenen, die buiten de macht van de sporter
liggen.

● Indien er geen limieten voor een discipline zijn opgesteld dan kan, in zeer uitzonderlijke gevallen, de
commissie topsport beslissen om op basis van hoogstaande prestaties een atleet uit te nodigen
voor de nationale selectie. Uitgangspunt hierbij is dat de atleet een realistisch perspectief moet
hebben op het behalen van de olympische kwalificatie tijdens de eerstvolgende Olympische of
Paralympische Spelen.

● Het behalen van de individuele limiet in een vorig seizoen geeft geen enkele garantie op een plaats
in de nationale selectie in het daaropvolgende seizoen.
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3. Beleid voor deelname aan grote wedstrijden
(wereldkampioenschappen, World Cup, Elite WST e.d.)

Internationale wedstrijden hebben een logische opbouw qua niveau. Dit sluit aan bij de ideale ontwikkeling
van een atleet. Deze wedstrijden worden zodanig opgenomen in het meerjarenopleidingsplan (MJOP).

Op hoofdlijnen maken we de volgende indeling:

Wedstrijdserie (NF/IF) Grote toernooien (NF/IF) Grote toernooien (NOC*NSF/IOC)
Nationaal (jeugd) NJK Geen
FIS/NC/NJR/WRF/AC/2&3*WSF NK Europees Jeugd Winter Olympisch

Festival (EJOWF)
EC/4*WSF/IBU-Cup EJK/JWK Jeugd Olympische Spelen (YOG)
WC/5&6WSF/Wpas WK Olympische/Paralympische Spelen

(OS/PS)

* Toelichting afkortingen: NF/IF = nationale of internationale federaties voor alle disciplines.
NJK/EJK/JWK = nationale, europees en wereldkampioenschappen junioren. FIS = Internationale Ski

Federatie.

Deelname aan het JWK en/of WK is het hoogtepunt van het seizoen. De FIS en IPC organiseren iedere twee
jaar in de oneven jaren een WK. De FIS organiseert jaarlijks een JWK. De IBU organiseert ieder jaar, met
uitzondering van een olympisch jaar, een WK. De NSkiV verwacht van atleten die deelnemen (J)WK’s, dat ze
optimaal voorbereid en met een duidelijke doelstelling deelnemen. De NSkiV hanteert hiervoor als algemeen
uitgangspunt dat een atleet minimaal bij de eerste 50 procent van het aantal gestarte deelnemers moet
kunnen eindigen. Daarnaast wordt van de atleet een opbouw in de prestatiecurve verwacht. Zo kan een
jonge atleet nog in de middenmoot eindigen, maar van atleten die al langer meedraaien en eerder aan
(J)WK’s hebben deelgenomen wordt verwacht dat ze presteren in de finale. Limieten voor kwalificatie
moeten aansluiten bij deze wedstrijden en behaald worden binnen de aangegeven kwalificatieperiode. JWK
kwalificeren kan in EC, IBU Cup wedstrijden. WK kwalificeren kan in WC en Wpas wedstrijden.

Op basis van bovenstaande richtlijnen zijn door de technische staf van de NSkiV en de Commissie Topsport
World Cup startregels per discipline opgesteld met harde criteria. Op basis van deze harde limieten brengt
de technische staf advies uit aan de technisch directeur van de NSkiV, of diens vervanger, die hier
goedkeuring aan moet verlenen. De betrokken atleet wordt door de technische staf op de hoogte gesteld van
de uitkomst.

Indien de maximale startquota wordt overschreden zal de technische staf ook beslissen welke atleten er
mogen starten. De technische staf brengt advies uit aan de technisch directeur van de NSkiV, of diens
vervanger, die hier goedkeuring aan moet verlenen. De betrokken atleten worden door de technische staf op
de hoogte gesteld van de uitkomst. Ook hier kan de technische staf besluiten om criteria op te stellen. Deze
zullen gepubliceerd worden op de website van de NSkiV: www.wintersport.nl/vereniging/

De World Cup startregels en de limieten voor deelname aan WK’s en JWK’s worden ieder jaar geëvalueerd en
aan het begin van het seizoen door de Commissie Topsport vastgesteld en gepubliceerd op de website van
de NSkiV in het limietenboekje.

En/of
In veel limieten komt de term “en/of” voor, zoals bijvoorbeeld: 2x top 12 WC, WK en/of top 8 EC. Deze
limieten mogen gecombineerd behaald worden, dus ook in bovenstaand voorbeeld 1 x top 12 WK/WC met 1
x top 8 EC.4. Limieten en startregels
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4. Limieten

4.1 Alpine skiën

4.1.1 Limieten individueel heren + dames

4.1.1.1 Limieten individueel heren SL/RS

Jaargang Individuele limiet
2006 Top 8  Children FIS A-wedstrijd *
2005 2x < 74 FIS-pnt + 3 x < 80 FIS-pnt
2004 Top 35 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 3x <59 FIS pnt
2003 Top 25 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <46 FIS pnt
2002 Top 25 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <38 FIS pnt of top 12 JWK
2001 Top 20 wereldranglijst eigen jaargang en jonger of 2x top 54 EC of top 10 JWK
2000 Top 100 wereldranglijst of 2x top 30 EC
1999 Top 75 wereldranglijst of 2x top 20 EC
1998 Top 60 wereldranglijst of top 15 disciplineranking EC of 2x top 15 EC
1997 Top 50 wereldranglijst of top 10 disciplineranking EC of 2x top 10 EC of 2x top 35 WC
1996 Top 40 wereldranglijst of top 8 disciplineranking EC of 2x top 7 EC of 2x top 30 WC
1995 Top 30 wereldranglijst of top 5 disciplineranking EC of 2x top 3 EC of 2x top 25 WC

4.1.1.2 Limieten individueel heren DH/SG

Jaargang Individuele limiet
2006 Geen
2005 Geen
2004 Top 15 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <64 FIS pnt op SL/RS
2003 Top 15 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <54 FIS pnt op SL/RS
2002 Top 15 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <47 FIS pnt op SL/RS
2001 Top 120 wereldranglijst of 2x top 30 EC
2000 Top 100 wereldranglijst of 2x top 25 EC
1999 Top 80 wereldranglijst of 2x top 15 EC
1998 Top 60 wereldranglijst of top 15 disciplineranking EC of 2x top 10 EC
1997 Top 50 wereldranglijst of top 10 disciplineranking EC of 2x top 6 EC of 2x top 30 WC
1996 Top 40 wereldranglijst of top 5 disciplineranking EC of 2x top 3 EC of 2x top 30 WC
1995 Top 30 wereldranglijst of 2x top 25 WC

4.1.1.3 Limieten individueel dames SL/RS

Jaargang Individuele limiet
2006 Top 6 Children FIS A-wedstrijd *
2005 Top 35 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 3x <64 FIS pnt
2004 Top 30 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <49 FIS pnt
2003 Top 25 wereldranglijst eigen jaargang en jonger of 2x top 30 EC
2002 Top 120 wereldranglijst of 2x top 25 EC
2001 Top 80 wereldranglijst of 2x top 20 EC
2000 Top 60 wereldranglijst of top 15 disciplineranking EC of 2x top 15 EC
1999 Top 50 wereldranglijst of top 10 disciplineranking EC of 2x top 10 EC of 2x top 35 WC
1998 Top 40 wereldranglijst of top 8 disciplineranking EC of 2x top 5 EC of 2x top 30 WC
1997 Top 30 wereldranglijst of top 5 disciplineranking EC of 2x top 3 EC of 2x top 25 WC
1996 Top 25 wereldranglijst of 2x top 20 WC
1995 Top 20 wereldranglijst of 2x top 20 WC

* Check het kwalificatiesysteem voor Internationale A-wedstrijden Children FIS bij Topsport Documenten op
onze website voor meer informatie.
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4.1.1.4 Limieten individueel dames DH/SG

Jaargang Individuele limiet
2006 Geen
2005 Geen
2004 Top 10 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <56 FIS pnt op SL/RS
2003 Top 10 wereldranglijst eigen jaargang en jonger + 2x <46 FIS pnt op SL/RS
2002 Top 70 wereldranglijst of 2x top 25 EC
2001 Top 50 wereldranglijst of top 15 disciplineranking EC of 2x top 10 EC
2000 Top 40 wereldranglijst of top 8 disciplineranking EC of 2x top 6 EC of 2x top 30 WC
1999 Top 30 wereldranglijst of top 5 disciplineranking EC of 2x top 3 EC of 2x top 30 WC
1998 Top 25 wereldranglijst of 2x top 25 WC
1997 Top 20 wereldranglijst of 2x top 20 WC
1996 Top 20 wereldranglijst of 2x top 16 WC
1995 Top 20 wereldranglijst of 2x top 16 WC

4.1.2 Limieten evenement

4.1.2.1 Limieten JWK

Heren Limiet SL + RS Limiet SG Limiet DH
Oudste jaargang (01) 2x <39 FIS-pnt 1x <45 FIS-pnt of

2x <49 FIS-pnt
1x <50 FIS-pnt of
2x <54 FIS-pnt

Oudste jaargang -1 (02) 2x <44 FIS-pnt 1x <49 FIS-pnt of
2x <54 FIS-pnt

1x <50 FIS-pnt of
2x <59 FIS-pnt

Oudste jaargang -2 (03) 2x <54 FIS-pnt 1x <59 FIS-pnt of
2x <62 FIS-pnt

1x <64 FIS-pnt of
2x <69 FIS-pnt

Oudste jaargang -3 (04) 2x <59 FIS-pnt 1x <69 FIS-pnt of
2x <73 FIS-pnt

1x <79 FIS-pnt of
2x <83 FIS-pnt

Oudste jaargang -4 (05) 2x <64 FIS-pnt 1x <69 FIS-pnt of
2x <73 FIS-pnt

1x <79 FIS-pnt of
2x <83 FIS-pnt

Dames Limiet SL + RS Limiet SG Limiet DH
Oudste jaargang (01) 2x <39 FIS-pnt 1x <40 FIS-pnt of

2x <44 FIS-pnt
1x <45 FIS-pnt of
2x <49 FIS-pnt

Oudste jaargang -1 (02) 2x <44 FIS-pnt 1x <44 FIS-pnt of
2x <48 FIS-pnt

1x <49 FIS-pnt of
2x <63 FIS-pnt

Oudste jaargang -2 (03) 2x <54 FIS-pnt 1x <51 FIS-pnt of
2x <55 FIS-pnt

1x <56 FIS-pnt of
2x <60 FIS-pnt

Oudste jaargang -3 (04) 2x <59 FIS-pnt 1x <62 FIS-pnt of
2x <66 FIS-pnt

1x <70 FIS-pnt of
2x <74 FIS-pnt

Oudste jaargang -4 (05) 2x <64 FIS-pnt 1x <62 FIS-pnt of
2x <66 FIS-pnt

1x <70 FIS-pnt of
2x <74 FIS-pnt

Kwalificatieperioden
● Op basis van 2 resultaten: 1 januari 2021 t/m 1 week voor de "entry by name" en minimaal 1

resultaat in het seizoen 2021/2022.
● Op basis van 1 resultaat: 1 resultaat in het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de "entry by name".

LET OP
● De commissie topsport behoudt zich het recht voor om, op voordracht van de technische staf, de

atleet die de limiet op één onderdeel heeft behaald ook te laten starten op een ander onderdeel.
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4.1.2.2 Limieten WK SL/GS Dames/Heren

Jaargang Kwalificatie SL / GS   Aanvullende limiet
2000 2 x < 34 pnt En Indien noodzakelijk plaatsen via WK

kwalificatie-wedstrijd *1999
1998 Geen kwalificatie-wedstrijd *

nodig om te mogen starten
En 1 x EC top 25 of WC top 40

1997
1996 1 x EC top 20 of WC top 35
1995
1994 1 x WC top 30
1993
1992 1 x WC top 30
1991

* Lees zodra beschikbaar in officiële FIS documenten wanneer er voor het WK 2021 geen
kwalificatie-wedstrijd nodig is.

Kwalificatieperioden
● Op basis van 2 resultaten: 1 januari 2021 t/m 1 week voor de "entry by name" en minimaal 1

resultaat in het seizoen 2021/2022.
● Op basis van 1 resultaat: 1 resultaat in het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de "entry by name".

LET OP
● De limieten in slalom en reuzenslalom moeten per discipline behaald worden.
● De commissie topsport behoudt zich het recht voor om, op voordracht van de technische staf, de

atleet die de limiet op één onderdeel heeft behaald ook te laten starten op een ander onderdeel.

4.1.2.3 Limieten WK Speed Dames/Heren

Jaargang Kwalificatie op basis van 1 resultaat Kwalificatie op basis van 2 resultaten
2000 1 x 29 pnt 2 x 34 pnt
1999
1998 1 x EC top 25 of WC top 40 2 x EC top 30 en/of WC top 45
1997
1996 1 x EC top 20 of WC top 35 2 x EC top 25 en/of WC top 40
1995
1994 1 x WC top 30 2 x WC top 35
1993
1992 1 x WC top 30 2 x WC top 35
1991

Kwalificatieperioden
● Op basis van 2 resultaten: 1 januari 2021 t/m 1 week voor de "entry by name" en minimaal 1

resultaat in het seizoen 2021/2022.
● Op basis van 1 resultaat: 1 resultaat in het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de "entry by name".
● Onderdeel super combinatie: minimaal 1 resultaat in het seizoen 2021/2022, behalve wanneer

minder dan 5 kwalificatiemomenten gedurende seizoen 2021/2022).

LET OP
● De commissie topsport behoudt zich het recht voor om, op voordracht van de technische staf, de

atleet die de limiet op één onderdeel heeft behaald ook te laten starten op een ander onderdeel.
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4.1.2.4 Limieten EJOWF 2022

Limieten behaald in seizoen 2020 - 2021
Atleten die de limieten behaald hebben voor de laatst geplande EJOWF (december 2021) zoals omschreven
in Limietenboekje 2020 - 2021 worden individueel beoordeeld door de technische staf.

Limieten behaald in seizoen 2021 - 2022

Heren Kwalificatie op basis van 1
resultaat op SL of RS

Kwalificatie op basis van 2
resultaten op SL of RS

Jaargang 2004 1x <64 FIS-punten 2x <69 FIS-punten
Jaargang 2003 1x <54 FIS-punten 2x <59 FIS-punten

Dames Kwalificatie op basis van 1
resultaat op SL of RS

Kwalificatie op basis van 2
resultaten op SL of RS

Jaargang 2004 1x <54 FIS-punten 2x <59 FIS-punten
Jaargang 2003 1x <44 FIS-punten 2x <49 FIS-punten

Kwalificatieperioden
● Op basis van 2 resultaten: 1 januari 2021 t/m 1 week voor de "entry by name" en minimaal 1

resultaat in het seizoen 2021/2022.
● Op basis van 1 resultaat: 1 resultaat in het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de "entry by name".

LET OP
● De commissie topsport behoudt zich het recht voor om, op voordracht van de technische staf, de

atleet die de limiet op één onderdeel heeft behaald ook te laten starten op een ander onderdeel.
● Om uitgezonden te kunnen worden dienen atleten op de NOC*NSF longlist te staan, vermelding op

de longlist geeft geen garantie op deelname.
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4.1.3 Startregels Europa Cup en World Cup 

Europa Cup (EC)
● Minimum eis: 49 FIS-punten of minder in SL- en GS-wedstrijden.
● Minimum eis: 94 FIS-punten of minder in SG-, DH- en SC-wedstrijden. De punteneis geldt voor de

betreffende discipline. Naast de punteneis moet er op deze disciplines toestemming van de
coördinator alpine van de NSkiV zijn.

World Cup (WC)
● 32 FIS-punten of minder in SL- en GS wedstrijden. Indien een skiër op de SL en/of op de GS tussen

de 29 en 32 FIS-punten staat, mag er per seizoen, op de betreffende discipline, maximaal 3x in een
WC gestart worden.

● Bij één of meer top 20 resultaten in de EC, mag een skiër per seizoen, op de betreffende discipline,
maximaal 3x in een WC starten.

● 39 FIS-punten of minder in SG, DH en SC wedstrijden. Indien een skiër op de SG, DH en/of SC
tussen de 34 en 39 FIS-punten staat, mag er per seizoen, op de betreffende discipline, maximaal 3x
in een WC gestart worden.

● Onder de 15 FIS-punten, mag een skiër per seizoen, op de betreffende discipline, een onbeperkt
aantal WC wedstrijden starten.

● Bij één of meer top 10 resultaten in de EC, mag een skiër per seizoen, op de betreffende discipline,
een onbeperkt aantal WC wedstrijden starten.

● In uitzonderlijke gevallen kan de technische staf afwijken van de boven beschreven regels.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 januari 2021.

Uitzonderingen op de basis startregel (beste FIS-punten gaan voor) bij WC’s en EC’s

● Indien skiërs genoeg WC- of EC-punten hebben, zodat ze op de WC- of EC-puntenlijst bij de eerste
60 resp. eerste 30 staan geldt: de skiër met meer EC- of WC-punten in de betreffende discipline
heeft voorrang. In sommige gevallen (bijv. na blessures) kan anders worden beslist.

● Indien er geen sprake is van (genoeg) WC- of EC-punten kan besloten worden om kwalificatieruns
(‘shoot out’) te organiseren. Dit gebeurt als het verschil tussen de FIS-punten van de skiërs kleiner is
dan 5 FIS-punten.

● In uitzonderlijke gevallen, kan de NSkiV beslissen dat een skiër, die meer dan 5 FIS-punten beter
staat dan z´n concurrent, naar een ‘shoot out’ moet komen, om te bepalen wie er mag starten.

● In uitzonderlijke gevallen kan de technische staf een atleet met minder goede FIS punten aanwijzen
om in een EC of WC te starten, ook als het verschil tussen de 2 atleten meer dan 5 punten bedraagt.

Shootout

De ‘shoot out’ bestaat uit 2 runs (zelfde parcours), waarbij de snelste tijd geldt.

De volgende regels en richtlijnen dienen in acht genomen te worden:

● FIS-punten moeten behaald zijn in een representatieve wedstrijd, dit wordt beoordeeld door de
technische staf op basis van het deelnemersveld, het wedstrijdverloop en de uiteindelijke uitslag.

● De NSkiV is verantwoordelijk voor de organisatie van een ‘shoot out’ en de uitslag van de ‘shoot out’
is bindend.

○ Tijdstip: wordt in redelijk overleg gekozen.
○ Datum: tussen 3 weken en één dag voor de wedstrijddatum.
○ Locatie: De piste moet representatief zijn voor de betreffende wedstrijd
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4.2 Skicross

4.2.1 Individuele limieten

4.3.1.1 Limieten individueel heren*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2004 top 16 JWK ** en/of 2 x top 12 EC
4e jaars junior 2003 top 16 JWK ** en/of 2 x top 8 EC
5e jaars junior 2002 top 8 JWK ** en/of 2 x top 4 EC
1e jaars senior 2001 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2000 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 1999 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 1998 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1997 top 8 WC/WK **
 
4.3.1.1 Limieten individueel dames*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2004 top 12 JWK ** en/of 2 x top 12 EC
4e jaars junior 2003 top 12 JWK ** en/of 2 x top 6 EC
5e jaars junior 2002 top 6 JWK ** en/of 2 x top 3 EC
1e jaars senior 2001 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2000 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 1999 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 1998 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1997 top 8 WC/WK **
 
* Alleen WC/JWK/WK-wedstrijden met een representatief en hoogwaardig deelnemersveld worden

gebruikt bij de beoordeling van de limieten
** Resultaat moet minimaal bij de beste 50% van de deelnemers in de eindranking vallen

4.2.2 Evenement limieten

4.2.2.1 WK *

Heren Dames
1 x WC top 16 of 2 x WC Top 32 1 x WC top 8 of 2 x WC Top 16

Kwalificatieperiode

Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.2.2.2 JWK *

Heren Dames
1 x EC top 16 of 2 x EC top 32 1 x EC top 16 of 2 x EC top 32

Kwalificatieperiode

Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.2.3 Startregels World Cup *
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Heren Dames
1 x EC top 16 of 2 x EC top 32 1 x EC top 16 of 2 x EC top 32

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staff. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.3 Moguls

4.3.1 Limieten individueel

4.3.1.1 Limieten individueel heren*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2004 top 16 JWK ** en/of 2 x top 12 EC
4e jaars junior 2003 top 16 JWK ** en/of 2 x top 8 EC
5e jaars junior 2002 top 8 JWK ** en/of 2 x top 4 EC
1e jaars senior 2001 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2000 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 1999 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 1998 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1997 top 8 WC/WK **
 
4.3.1.1 Limieten individueel dames*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2004 top 12 JWK ** en/of 2 x top 12 EC
4e jaars junior 2003 top 12 JWK ** en/of 2 x top 6 EC
5e jaars junior 2002 top 6 JWK ** en/of 2 x top 3 EC
1e jaars senior 2001 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2000 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 1999 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 1998 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1997 top 8 WC/WK **
 
* Alleen WC/JWK/WK-wedstrijden met een representatief en hoogwaardig deelnemersveld worden

gebruikt bij de beoordeling van de limieten
** Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.3.2 Limieten evenementen

4.3.2.1 WK *

Heren Dames
1 x WC top 25 1 x WC top 16

Kwalificatieperiode

Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.3.2.2 JWK *

Heren Dames
1 x top 8 EC 1 x top 6 EC

Kwalificatieperiode

Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.3.3 Startregels World Cup *

Heren Dames
2 x top 8 EC 2 x top 3 EC

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staff. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.4 Freeski

4.4.1 Limieten individueel

4.4.1.1 Slopestyle en Big Air individueel heren*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2006 top 16 JWK ** en/of top 35 EC **
4e jaars junior 2005 top 16 JWK ** en/of top 35 EC **
5e jaars junior 2004 top 8 JWK ** en/of top 30 EC **
1e jaars senior 2003 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 2000 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1999 top 8 WC/WK **
 
4.4.1.2 Slopestyle en Big Air individueel dames*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2006 top 12 JWK ** en/of top 25 EC **
4e jaars junior 2005 top 12 JWK ** en/of top 25 EC **
5e jaars junior 2004 top 6 JWK ** en/of top 20 EC **
1e jaars senior 2003 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 2000 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1999 top 8 WC/WK **

4.4.1.3 Halfpipe individueel heren*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2006 top 10 JWK ** en/of top 20 EC **
4e jaars junior 2005 top 8 JWK ** en/of top 10 EC **
5e jaars junior 2004 top 4 JWK ** en/of top 5 EC **
1e jaars senior 2003 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 16 WC/WK **
4e jaars senior 2000 top 8 WC/WK **
5e jaars senior ≥ 1999 top 8 WC/WK **
 
4.4.1.4 Halfpipe individueel dames*

Jaar Geb. jaar Ranking competition
≤ 3e jaars junior 2006 top 10 JWK ** en/of top 20 EC **
4e jaars junior 2005 top 8 JWK ** en/of top 10 EC **
5e jaars junior 2004 top 4 JWK ** en/of top 5 EC **
1e jaars senior 2003 beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 5 WC/WK
4e jaars senior 2000 top 3 WC/WK
5e jaars senior ≥ 1999 top 3 WC/WK
 
* Alleen WC/JWK/WK-wedstrijden met een representatief en hoogwaardig deelnemersveld worden

gebruikt bij de beoordeling van de limieten
** Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

15



4.4.2 Limieten evenement

4.4.2.1 WK *

Slopestyle en Big Air Heren Slopestyle en Big Air Dames
1 x WC top 10 of 2 x WC top 20 1 x WC top 8 of 2 x WC top 12

Halfpipe Heren Halfpipe Dames
1 x WC top 10 of 2 x WC top 20 1 x WC top 8 of 2 x WC top 12

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.4.2.2 JWK *

Slopestyle en Big Air Heren Slopestyle en Big Air Dames
1 x 40 FIS punten 1 x 40 FIS punten

Halfpipe Heren Halfpipe Dames
1 x Top 3 FIS 1 x Top 3 FIS

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.4.3 Startregels World Cup

Heren Dames
2 x top 8 EC 2 x top 3 EC

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staff. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.4.3.1 Slopestyle en Big Air

Dames
● Ranking top 65 FIS Point list *

Heren
● Ranking top 80 FIS Point list *

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd

4.4.3.2 Halfpipe

Dames
● Ranking top 40 FIS Point list *

Heren
● Ranking top 65 FIS Point list *

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.5 Paraskiën

4.5.1 Limieten individueel heren + dames

Alle limieten bij het programma aangepast alpine zijn onder voorbehoud van het aantal plaatsen in het
selectieprogramma (maximaal 6 selectieleden)

4.5.1.1 Limieten individueel heren staand/zittend

Jaargang Heren staand/zittend selectielimiet*
SL/RS, SG/DH, SC**

Heren staand/zittend bespreeklimiet*
SL/RS, SG/DH, SC**

Toetreding tot selectie N.v.t. Beoordeling technische staf
1e jr. selectielid 2x top 14 EC Beoordeling technische staf
2e jr. selectielid 2x top 10 EC, WC deelname limiet

WPAS
Beoordeling technische staf

3e jr. selectielid 2x top 10 WC/WK WC deelname limiet WPAS
4e jr. selectielid 2x top 8 WC/WK WC deelname limiet WPAS
5e jr. Selectielid 2x top 6 WC/WK WC deelname limiet WPAS
6e jr. Selectielid 2x top 3 WC/WK WC deelname limiet WPAS
≥7e jr. selectielid 2x top 3 WC/WK WC deelname limiet WPAS

4.5.1.2 Limieten individueel heren visueel

Limieten worden individueel getoetst.

4.5.1.3 Limieten individueel dames staand

Jaargang Dames staand selectielimiet*
SL/RS, SG/DH, SC**

Dames staand bespreeklimiet*
SL/RS, SG/DH, SC**

Toetreding tot selectie N.v.t. Beoordeling technische staf
1e jr. selectielid 2x top 8 EC Beoordeling technische staf
2e jr. selectielid 2x top 6 EC, WC deelname limiet

WPAS
Beoordeling technische staf

3e jr. selectielid 2x top 8 WC/WK WC deelname limiet WPAS
4e jr. selectielid 2x top 6 WC/WK WC deelname limiet WPAS
5e jr. selectielid 2x top 4 WC/WK WC deelname limiet WPAS
6e jr. selectielid 2x top 3 WC/WK WC deelname limiet WPAS
≥7e jr. selectielid 2x top 3 WC/WK WC deelname limiet WPAS
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4.5.1.4 Limieten individueel dames zittend/visueel

Jaargang Dames zittend/visueel bespreeklimiet****
SL/RS, SG/DH, SC**

toetreding tot selectie Beoordeling technische staf
1e jr. selectielid 2x top 5 EC
2e jr. selectielid 2x top 4 EC en/of WC deelname limiet WPAS
3e jr. selectielid 2x top 6 WC/WK
4e jr. selectielid 2x top 5 WC/WK
5e jr. selectielid 2x top 4 WC/WK
6e jr. selectielid 2x top 3 WC/WK
≥7e jr. selectielid 2x top 3 WC/WK

* Selectie wordt beoordeeld door technische staf (op basis van kansrijkheid van sporter en op hoeveel
disciplines er limieten zijn behaald).

** Kwalificatie op speed onderdelen altijd bespreekgeval (aangepast programma).
*** Kwalificatie op 2 disciplines.
**** Kwalificatie dames zittend/visueel altijd bespreekgeval door het geringe aantal sporters bij

wedstrijden.

4.5.2 Limieten evenement

4.5.2.1 WK

1e WK
Heren staand en zittend
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 12 WC 2x top 16 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 12 WC 2x top 16 WC/WK/PS

Dames staand
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 8 WC 2x top 10 WC/WK/PS
SG/DH/SC top 8 WC 2x top 10 WC/WK/PS

Dames zittend/visueel*
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 5 WC 2x top 7 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 5 WC 2x top 7 WC/WK/PS

2e WK
Heren staand en zittend
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 8 WC 2x top 12 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 8 WC 2x top 12 WC/WK/PS

Dames staand
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 6 WC 2x top 8 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 6 WC 2x top 8 WC/WK/PS

Dames zittend/visueel*
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 4 WC 2x top 6 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 4 WC 2x top 6 WC/WK/PS
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3e WK (op basis van "finale" en kwalificatie voor Paralympische Spelen (PS))
Heren staand en zittend
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 6 WC/PS 2x top 10 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 6 WC/PS 2x top 10 WC/WK/PS

Dames staand
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 4 WC/PS 2x top 6 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 4 WC/PS 2x top 6 WC/WK/PS

Dames zittend/visueel*
discipline kwalificatie op basis van 1 resultaat kwalificatie op basis van 2 resultaten
SL/GS 1 x top 3 WC/PS 2x top 5 WC/WK/PS
SG/DH/SC 1 x top 3 WC/PS 2x top 5 WC/WK/PS

Kwalificatieperioden

● Op basis van 2 resultaten: 8 januari 2020 t/m 1 week voor de "entry by name".
(minimaal 1 resultaat in het seizoen 2020/2021).

● Op basis van 1 resultaat: vanaf de start van het seizoen 2020 t/m 1 week voor de "entry by name".

* Kwalificatie dames zittend/visueel altijd bespreekgeval door het geringe aantal sporters bij
wedstrijden.

4.5.3 Startregels World Cup

Om worldcup te mogen starten dient voldaan te worden aan de regels zoals door de WPAS beschreven in het
World Para Alpine Skiing World Cups qualifictaion model op paralympic.org website. Resultaten worden
beoordeeld op representativiteit door de technische staf.
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4.6 Freestyle snowboarden

4.6.1 Limieten individueel heren + dames

4.6.1.1 Slopestyle en Big Air

Limieten individueel heren*

Jaar Geb. jaar Ranking World Snowboard
Points List **

  Ranking competition

≤ 3e jaars junior 2006 top 200 WSPL of top 16 JWK / World Rookie Finals
4e jaars junior 2005 top 150 WSPL of top 16 JWK / World Rookie Finals
5e jaars junior 2004 top 125 WSPL of top 8 JWK / World Rookie Finals
1e jaars senior 2003 top 100 WSPL én beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 top 75 WSPL én beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 50 WSPL én top 16 WC/WK
4e jaars senior 2000 top 25 WSPL én top 8 WC/WK
5e jaars senior ≥ 1999 top 10 WSPL én top 8 WC/WK
 
Limieten individueel dames*

Jaar Geb. jaar Ranking World Snowboard
Points List **

  Ranking competition

≤ 3e jaars junior 2006 top 100 WSPL of top 12 JWK / World Rookie Finals
4e jaars junior 2005 top 75 WSPL of top 12 JWK / World Rookie Finals
5e jaars junior 2004 top 70 WSPL of top 6 JWK / World Rookie Finals
1e jaars senior 2003 top 50 WSPL én beste 50% WC/WK
2e jaars senior 2002 top 35 WSPL én beste 50% WC/WK
3e jaars senior 2001 top 20 WSPL én top 16 WC/WK
4e jaars senior 2000 top 15 WSPL én top 8 WC/WK
5e jaars senior ≥ 1999 top 8 WSPL én top 8 WC/WK
 
De limieten worden tevens getoetst aan de technische vaardigheden zoals beschreven in het Meerjaren
Opleidingsplan.

* Alleen WC/WK-wedstrijden met een representatief en hoogwaardig deelnemersveld worden gebruikt bij
de beoordeling van de limieten en ranking van de WSPL.

** Eerste WSPL op moment ná laatste WC/WK/WRF/JWK van seizoen 2021/2022.

4.6.1.2 Halfpipe Limieten individueel heren + dames

Op basis van het behaalde resultaat afgezet tegen het deelnemersveld en niveau van de wedstrijd wordt er
door commissie topsport besloten of de atleet wel of niet voor een maatwerktraject in aanmerking komt.
Uitgangspunt hierbij is te allen tijde kansrijkheid voor deelname aan de Olympische Spelen gebaseerd op de
kwalificatie-eisen van NOC*NSF.
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4.6.2 Limieten evenement

4.6.2.1 WK *

Slopestyle, big air en halfpipe

Heren Dames
1 x top 3 EC (outdoor), 1 x top 16 World Cup of top
150 WSPL

1 x top 3 EC (outdoor), 1 x top 12 World Cup of top 100
WSPL

Selectie met betrekking tot kwalificatie WK gebeurt op basis van advies technische staf en commissie
topsport. Uitgangspunt hierbij is te allen tijde kansrijkheid voor deelname aan de Olympische Spelen
gebaseerd op de kwalificatie-eisen van NOC*NSF.

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat minimaal bij de beste 50% van de deelnemers in de eindranking van representatieve wedstrijd

4.6.2.2 JWK

Slopestyle en big air *

Heren Dames
1 x top 8 EC (outdoor), 1x top 16 WC of top 150
WSPL

1 x top 6 EC (outdoor), 1 x top 12 WC of top 100 WSPL

Halfpipe

Heren Dames
Top 40% Europa Cup of 1 x top 16 WC Top 40% Europa Cup of 1 x top 12 WC

De NSkiV behoudt het recht tot maximaal 6 aanwijsplekken (heren & dames) bij het niet behalen van de
bovengenoemde kwalificatielimiet. Bij elk behaalde kwalificatielimiet verdwijnt er automatisch een van de
totaal maximaal 6 aanwijsplekken.

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat minimaal bij de beste 50% van de deelnemers in de eindranking van representatieve wedstrijd
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4.6.2.3 World Rookie Tour Finals

WRT kwalificatie eisen (opgesteld door World Snowboard Federation)
● Podium WRT-wedstrijd
● Top 20 World Rookie Ranking
● Top 10 World Grom Ranking

Mochten de 5 aanwijsplaatsen die per land beschikbaar zijn niet op basis van de gestelde
WRT-kwalificatie-eisen kunnen worden ingevuld dan zal de NSkiV de volgende aanwijscriteria hanteren.

Naast de directe WRT-kwalificatiemogelijkheden behoudt de NSkiV het recht om de aanwezige
aanwijsplaatsen (eventueel 5 aanwijsplaatsen; maximaal 2 mannen rookies, 1 dames rookie, 1 man grom en
1 dame grom) te verdelen aan de hand van de WSPL. De sporter die het hoogste in deze categorie op de
WSPL staat krijgt de mogelijkheid om de plaats in te vullen, mits de atleet volgens de technische staf van de
NSkiV voldoet aan het niveau om de finale te halen.

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

4.6.2.4 EYOWF *

Slopestyle en big air *

Heren Dames
1 x top 8 EC (outdoor), 1x top 16 WC of top 150
WSPL

1 x top 6 EC (outdoor), 1 x top 12 WC of top 100 WSPL

Halfpipe

Heren Dames
Top 40% Europa Cup of 1 x top 16 WC Top 40% Europa Cup of 1 x top 12 WC

De NSkiV behoudt het recht tot maximaal 6 aanwijsplekken (heren & dames) bij het niet behalen van de
bovengenoemde kwalificatielimiet. Bij elk behaalde kwalificatielimiet verdwijnt er automatisch een van de
totaal maximaal 6 aanwijsplekken.

Kwalificatieperiode

● Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

* Resultaat minimaal bij de beste 50% van de deelnemers in de eindranking van representatieve wedstrijd
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4.6.2.5 Quota Olympische Spelen 2022

De sporter die op 30 mei 2020 de hoogste notering op de WSPL bezit, maakt als eerste aanspraak op de
Basic Nation Quota tijdens FIS Slopestyle WC wedstrijden voor het seizoen 2020-2021 evenals het seizoen
2021-2022, mits de sporter aan kan tonen zich volledig te richten op Olympische kwalificatie voor Beijing
2022. Hierbij wordt de hoogste notering tussen BA en SS gebruikt.

Aanvullende quota plaatsen of bij het niet invullen van de plaats door de hoogstgeplaatste sporter worden
automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende actieve sporter op de WSPL.

LET OP
In het geval dat de FIS de WSPL niet meer hanteert voor de allocatie van quota plaatsen en zij de FIS base
points list gebruiken, dan wordt automatisch de WSPL vervangen door de FIS base points list aan het einde
van het seizoen in bovenstaande bewoording.

4.6.3 Startregels Europa Cup

De atleet dient buiten de gestelde FIS eisen minimaal 120 WSPL of 20 FIS punten op de dan geldende
betreffende puntenlijst te hebben op het moment van deelname. De limieten worden tevens getoetst door de
technische staf aan de technische vaardigheden zoals beschreven in het Meerjaren Opleidingsplan.

4.6.4 Startregels World Cup

De atleet dient te voldoen aan de gestelde FIS eisen van minimaal 260 WSPL of 120 FIS punten op de dan
geldende betreffende puntenlijst te hebben op het moment van deelname. De limieten worden tevens
getoetst door de technische staf aan de technische vaardigheden zoals beschreven in het Meerjaren
Opleidingsplan.

Selectie met betrekking tot kwalificatie WC Spots gebeurt na kenbaar maken aanmelding op basis van
advies technische staf en commissie topsport.

LET OP: Een gekwalificeerde sporter moet minimaal 50 dagen voorafgaande aan een Worldcup aan de
coaching staf kenbaar maken of er wel of niet deelgenomen wordt aan de betreffende wedstrijd.
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4.7 Snowboardcross

4.7.1 Limieten individueel

4.7.1.1 Limieten individueel heren

Jaar Individuele limiet
2006 2x top 50% FIS
2005 2x top 25% FIS én deelname EC
2004 2x top 50% EC én 2x top 4 FIS
2003 2x top 25% EC
2002 2x top 16 EC
2001 2x top 8 EC of 2x top 50% WC
2000 2x top 4 EC of 2x top 24 WC
1999 2x top 24 WC of 1x Top 12 WC
1998 2x top 12 WC of 1x top 6 WC
≥1997 2x top 6 WC of 1x top 3 WC

4.7.1.2 Limieten individueel dames

Jaar Individuele limiet
2006 2x top 50% FIS
2005 2x top 25% FIS én deelname EC
2004 2x top 50% EC én 2x top 4 FIS
2003 2x top 25% EC
2002 2x top 16 EC of kwalificatie WC
2001 2x top 8 EC of 2x top 50% WC
2000 2x top 4 EC of 2x top 24 WC
1999 2x top 24 WC of 1x Top 12 WC
1998 2x top 12 WC of 1x top 6 WC
≥1997 2x top 6 WC of 1x top 3 WC

4.7.2 Limieten evenement

4.7.2.1 WK *

Heren Dames
1e WK 2x top 8 EC of 2x top 50% WC 2x top 8 EC of 2x top 50% WC
2e WK 2x kwartfinale WC 2x kwartfinale WC
3e WK e.v. 1x top 8 WC of 2x halve finale WC 1x top 8 WC of 2 x halve finale WC
4e WK e.v. 1x top 8 WC of 2x halve finale WC 1x top 8 WC of 2 x halve finale WC

*Afhankelijk van het aantal wedstrijden voorafgaand aan de WK. Mochten er minder dan 2 WC zijn voor de WK
dan wordt kwalificatie WK beoordeeld o.b.v. oordeel technische staf en commissie topsport.

4.7.2.2 JWK

Heren Dames
Oudste jaargang -2 e.v. 2x top 50% EC 2x top 50% EC
Oudste jaargang -1 2x top 25% EC 2x top 25% EC
Oudste jaargang 2x top 16 EC of 1x top 8 EC 2x top 16 EC of 1x top 8 EC
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4.7.3 Startregels World Cup *

Heren Dames
2 x Top 16 EC 2 x Top 16 EC

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staff. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.8 Alpine snowboarden

4.8.1 Limieten individueel

Heren + dames PSL en PGS

Jaargang Geb. jaar Individuele limiet
1e jaar junior 2005 2x top 16 FIS of 1x top 8 FIS of 2x top 8 junior FIS of

1x podium Junior FIS (SL/GS)
2e jaar junior 2004 2x top 8 FIS of 1x top 16 EC of 2x top 32 EC
3e jaar junior 2003 2x top 16 EC
4e jaar junior 2002 2x top 8 EC of Top 3 JWK
5e jaar junior 2001 2x top 32 WC en/of 2x top 4 EC
1e jaar senior 1999 2x top 24 WC
2e jaar senior 1998 2x top 16 WC
≥3e jaar senior 1997 2x top 8 WC

4.8.2 Limieten evenement

4.8.2.1 WK
WK WK limiet*
1e WK 2x top 32 WC en/of 2x top 8 EC
2e WK 2x top 16 WC
3e WK 2x top 8 WC
4e WK e.v. 2x top 8 WC en/of 1x top 3 WC

4.8.2.2 JWK**

Heren Dames
Oudste jaargang -2 e.v. 2x top 50% EC 2x top 50% EC
Oudste jaargang -1 2x top 25% EC 2x top 25% EC
Oudste jaargang 2x top 16 EC of 1x top 8 EC 2x top 16 EC of 1x top 8 EC

* Afhankelijk van aantal wedstrijden voorafgaand aan de WK. Mochten er minder dan 2 WC zijn voor de WK
dan wordt kwalificatie WK beoordeeld o.b.v. oordeel technische staf en commissie topsport.
** Geschoonde lijst op basis van deelnemende junioren

4.8.3 Startregels World Cup

Heren Dames
2 x Top 8 EC 2 x Top 8 EC

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staf. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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4.9 Para snowboarden

4.9.1 Limieten individueel heren + dames

4.9.1.1 Heren Lower Limb SBX & Banked Slalom
Individuele limieten Bespreek limieten

Jaar Lower limb SBX
LL-1

Lower limb
Banked slalom
LL-1

Lower limb
SBX/Banked
LL-2

Lower limb SBX
LL-1

Lower limb
Banked Slalom
LL-1

Lower limb
SBX/Banked
LL-2

1e jaar 2x top 4 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 4 WC/EC* 2x top 12 WC/ 2x
top 6 EC

2x top 12 WC/ 2x
top 6 EC*

2x top 5 WC/ 2x
top 4 EC

2x top 14 WC/ 2x
top 8 EC

2e jaar 2x top 3 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 3 WC/EC* 2x top 10 WC/ 2x
top 6 EC

2x top 10 WC/ 2x
top 6 EC*

2x top 4 WC 2x top 12 WC/ 2x
top 8 EC

3e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC/EC* 2x top 8 WC 2x top 8 WC* nvt nvt
4e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC/EC* 2x top 6 WC 2x top 6 WC* nvt nvt

4.9.1.2 Heren Upper Limb SBX & Banked Slalom
Limieten Upperlimb

Jaar SBX BS
1e jaar 2x top 12 WC

2x top 6 EC
2x top 12 WC
2x top 6 EC

2e jaar 2x top 10 WC
2x top 6 EC

2x top 10 WC
2x top 6 EC

3e jaar 2x top 8 WC NVT
4e jaar 2x top 6 WC NVT

4.9.1.3 Dames Lower Limb SBX & Banked Slalom
Individuele limieten Bespreek limieten

Jaar Lower limb SBX
LL-1

Lower limb
Banked slalom
LL-1

Lower limb
SBX/Banked
LL-2

Lower limb SBX
LL-1

Lower limb
Banked Slalom
LL-1

Lower limb
SBX/Banked
LL-2

1e jaar 2x top 4 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 4
WC/EC**

2x top 4 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 4 WC/ 2x
top 3 EC*

2x top 5 WC/ 2x
top 4 EC

2x top 5 WC/ 2x
top 4 EC

2e jaar 2x top 3 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 3 WC/EC* 2x top 3 WC/ 2x
top 3 EC

2x top 3 WC/ 2x
top 3 EC*

2x top 4 WC/ 2x
top 4 EC

2x top 4 WC/ 2x
top 4 EC

3e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC/EC* 2x top 3 WC 2x top 3 WC* nvt nvt
4e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC/EC* 2x top 3 WC 2x top 3 WC* nvt nvt

4.9.1.4 Dames Upper Limb SBX & Banked Slalom
Limieten Upperlimb

Jaar SBX BS
1e jaar 2x top 4 WC

2x top 3 EC
2x top 4 WC
2x top 3 EC

2e jaar 2x top 3 WC
2x top 3 EC

2x top 3 WC
2x top 3 EC

3e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC
4e jaar 2x top 3 WC 2x top 3 WC

* Banked Slalom op basis van inschatting deelnemersveld en aantal wedstrijden.
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4.9.2 Limieten evenement

4.9.2.1 WK 2022
Lower limb LL-1 Lower limb LL-2 Upper limb

Jaar Heren Dames Heren Dames Heren Dames
1e jaar 2x top 4 of 1x

top 3 WC/ 1x
top 4 EC

2x top 4 of 1x
top 3 WC/ 1x top
3 EC

2x top 12 of 1x
top 6 WC/ 1x top
6 EC

2x top 4 of 1x
top 3 WC/ 1x top
3 EC

2x top 6 WC/ 2x
top 3 EC

NVT

2e jaar en
verder

2x top 3 WC 2x top 3 WC 2x top 8 WC / 1x
top 4 WC

2x top 3 WC 2x top 3 WC/ 2x
top 3 EC

NVT

De commissie topsport behoudt zich het recht voor om, op voordracht van de technische staf, de atleet die
de limiet op één onderdeel heeft behaald ook te laten starten op een ander onderdeel.

Kwalificatieperioden
● Op basis van 2 resultaten: 1 januari 2021 t/m 1 week voor de "entry by name".

(minimaal 1 resultaat in het seizoen 2021/2022).
● Op basis van 1 resultaat: vanaf de start van het seizoen 2021 t/m 1 week voor de "entry by name".

4.9.3 Startregels World Cup

Beoordeling technische staf
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4.10 Biatlon

4.10.1 Individuele limieten
Het onderdeel Biatlon heeft geen individuele limieten, alleen evenement limieten.

4.10.2 Evenement limieten

4.10.2.1 Jeugd- en Junioren WK

Evenement Jeugd heren Jeugd dames
IBU Junior Cup 2 x maximaal 18% tijdsachterstand* 2 x maximaal 16% tijdsachterstand*
Noorwegen Cup 2 x maximaal 18% tijdsachterstand* 2 x maximaal 16% tijdsachterstand*
Deutschland Pokal 2 x maximaal 16% tijdsachterstand* 2 x maximaal 14% tijdsachterstand*
Austria Cup 2 x maximaal 12% tijdsachterstand* 2 x maximaal 10% tijdsachterstand*

Evenement Junioren heren Junioren dames
IBU Junior Cup 2 x maximaal 14% tijdsachterstand* 2 x maximaal 18% tijdsachterstand*
Noorwegen  Cup 2 x maximaal 12% tijdsachterstand* 2 x maximaal 13% tijdsachterstand*
Deutschland Pokal 2 x maximaal 10% tijdsachterstand* 2 x maximaal 10% tijdsachterstand*
Austria Cup 2 x maximaal 7% tijdsachterstand* 2 x maximaal 8% tijdsachterstand*

* Gemeten op de beste 2 atleten in de leeftijdscategorie

Een combinatie van 2 behaalde limieten in 2 verschillende wedstrijdcircuits voldoet ook voor een voordracht
aan de commissie topsport. De technische staf maakt te allen tijde een inschatting van de representativiteit
van de resultaten van de desbetreffende wedstrijd.

Kwalificatieperiode
Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

4.10.3 Startregels World Cup

Er zijn op dit moment geen atleten die in aanmerking komen voor een startplek in de World Cup. Mocht een
atleet voldoen aan de internationale eisen van de IBU voor het verkrijgen van een startplek, zal de technische
staf hierin een afweging maken.
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4.11 Telemarken

4.11.1 Individuele limieten
Het onderdeel Telemark heeft geen individuele limieten, alleen evenement limieten.

4.11.2 Evenement limieten

4.11.2.1 WK
Heren Dames
1 x WC top 16 * 1 x WC top 16 *

* Resultaat moet minimaal bij de beste 50% van de deelnemers in de eindranking vallen

Kwalificatieperiode
Vanaf de start van het seizoen 2021/2022 t/m 1 week voor de “entry by name”.

4.11.3 Startregels World Cup

Heren Dames
1 x FIS top 8 * 1 x FIS top 8 *

Na het behalen van de limiet heeft de sporter het recht om 3 worldcup wedstrijden te starten binnen 1 jaar
na het behalen van de limiet. Indien de sporter bij de beste 50% van het deelnemersveld eindigt, mag de
sporter de rest van het seizoen alle worldcups starten. Elk daaropvolgend seizoen dient de atleet minimaal
éénmaal bij de beste 50% te eindigen.

Indien bovenstaande niet behaald is, dient de atleet te overleggen met de technische staff. Standaard
procedure is opnieuw kwalificeren met limieten op zijn vroegst behaald in het seizoen waar de laatste
worldcup is gestart. Op basis van advies technische staf en commissie topsport kan hiervan worden
afgeweken.

NB: Resultaten dienen behaald te zijn ná 1 mei 2021.

* Resultaat o.b.v. beste 50% deelnemers eindranking representatieve wedstrijd
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5. Blessurestatus

Algemeen
Indien de Atleet geblesseerd raakt is hij verplicht deze blessure onmiddellijk te melden aan het bureau van
de NSkiV (via sportsecretariaat@wintersport.nl) en is het de verantwoordelijkheid van de Atleet zelf om aan
te geven of het gewenst is dat een blessurestatus wordt aangevraagd. Voor elke blessure moet apart een
blessure status worden aangevraagd, ook als deze blessures elkaar in tijd overlappen. De termijn
waarbinnen de status moet worden aangevraagd na het ontstaan van de blessure moet zo klein mogelijk
zijn, om zo de reeds behaalde resultaten te kunnen bevriezen.

De NSkiV kent twee soorten blessurestatussen:
● extern (FIS/WSF/IPC)
● intern (Commissie Topsport).

Extern
Indien de Atleet het sportsecretariaat te kennen heeft gegeven dat het gewenst is om een blessurestatus te
verkrijgen, zal deze bij de FIS, WSF of IPC middels de daarvoor bestemde formulieren worden aangevraagd.
Hieraan dient te allen tijde een medische verklaring in het Engels te worden toegevoegd van de (opererende)
arts en/of medische instantie. Na goedkeuring van de FIS,WSF of IPC kunnen afhankelijk van de dan
geldende internationale  regels, gedurende de tijd dat de Atleet geblesseerd is, de reeds behaalde resultaten
worden bevroren of mild aangepast.

Intern
Als een blessurestatus bij de FIS,WSF of IPC wordt aangevraagd zal tevens een verzoek worden ingediend bij
de commissie topsport om eveneens een blessurestatus te verlenen. Als de Atleet heeft aangegeven dat het
aanvragen van een blessurestatus bij de FIS,WSF of IPC niet direct noodzakelijk is, maar de blessure wel van
dien aard is dat het de prestatie kan beïnvloeden en daarmee ook de voortgang van het
selectielidmaatschap kan er een verzoek tot het verlenen van een blessurestatus bij de commissie topsport
worden ingediend. Nadat het verzoek door de commissie is goedgekeurd zal dit aan de Atleet worden
bevestigd.

De Atleet kan aan deze status geen rechten ontlenen voor wat betreft het selectielidmaatschap. Eén en
ander is geheel afhankelijk van het moment en de duur van de blessure. Aan het eind van het seizoen zal
door de commissie topsport worden bekeken wat uiteindelijk de consequenties voor de Atleet zijn geweest
en in hoeverre de Atleet in staat is geweest om aan de gestelde limieten voor het selectielidmaatschap te
voldoen.

Zodra de Atleet weer actief is in wedstrijden vervallen beide blessure statussen.
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6. Afkortingen

Afkorting Betekenis
AFP Association of Freeskiing Professionals
BA Big Air
COC Continental Cup
DH Afdaling
DP Deutschland Pokal
EC Europa Cup
EJK Europese junioren kampioenschappen
EJOWF Europees Jeugd Olympisch Winter Festival
EK-U26 Europese kampioenschappen onder 26
FIS Fédération Internationale de Ski, ook aangeduid als FIS-wedstrijden of FIS-pnt
GP Grand Prix (zomer World Cup)
GSL Parallel giant slalom 
HP Halfpipe 
IBU International Biathlon Union, ook aangeduid als IBU Cup-wedstrijden
IND Individueel
IPC(AS) International Paralympic Committee (Alpine Skiing), ook aangeduid als IPCAS-race of IPCAS-pnt
JOS Jeugd Olympische Spelen
Jun. Junioren
JWK Junioren wereldkampioenschappen
LC Ladies Cup
MO Moguls 
NC National championship
NJK Nederlands jeugd kampioenschap 
NJR National Junior Race 
NK Nederlands kampioenschap
Nor-Am North America Cup
NSkiV Nederlandse Ski Vereniging 
OS Olympische Spelen
PGS Parallelreuzenslalom
PS Paralympische Spelen
PSL Parallelslalom
PUR Pursuit (achtervolging)
RS Reuzenslalom
SBS Snowboard Slopestyle 
SC Supercombinatie
SG Super-G
SL Slalom
SPR Sprint
TH Talentherkenning
TO1 Talentontwikkeling 1
TO2 Talentontwikkeling 2
TSO Topsport, ontwikkeling tot topniveau
TST Topsport, topatleten
WC World Cup
WK Wereldkampioenschappen
WRFF World Rookie Fest Finals
WSF World Snowboard Federation
WSPL World Snowboarding Points List
WST World Snowboard Tour (Elite, International of National) vervanger van TTR wedstrijden
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Contactgegevens afdeling Topsport

Technisch directeur
Wopke de Vegt (w.devegt@wintersport.nl)

Coördinator topsport- en talentontwikkeling
Pepijn van Schijndel (p.vanschijndel@wintersport.nl)
Jeroen van der Lee (j.vanderlee@wintersport.nl)

Sportsecretariaat
Carla Redegeld en Bianca Bal (sportsecretariaat@wintersport.nl)

Tijdens werkdagen kun je ook telefonisch contact opnemen met de afdeling op:
(+31 (0)30 307 78 06
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