Alpine skiing

Paralympisch Alpine skiën

Snowboard cross
Prestatie-eisen
(eisen voor nominatie en/of
kwalificatie)

Para snowboard

Algemeen
Voldoen aan de selectiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC en zijn
vastgelegd in het internationale IPC kwalificatiesysteem.
en
Voldoen aan de selectiecriteria zoals door NOC*NSF vastgesteld na overleg met
de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV).

Alpine disciplines:
 Snowboard cross (SC), dames en heren
Soorten kwalificatiemomenten:
- World Cup wedstrijden = WC

Uitgangspunten voor nominatie in het seizoen 2012/2013 (tot 04-03-2013) of
kwalificatie in het seizoen 2013/2014 (vanaf 04-03-2013), per discipline:
Dames staand:
 1x plaats bij eerste 3 bij een WC, of
 2x plaats bij eerste 6 bij een WC of bij eerste 4 specifiek WC
Landgraaf (2x in één winterseizoen)
Heren staand
 1x plaats bij eerste 4 bij een WC, of
 2x plaats: bij eerste 8 bij een WC of bij eerste 5 specifiek WC
Landgraaf (2x in één winterseizoen)

Evenementen
(wedstrijden voor nominatie ,
vormbehoud en directe
kwalificatie)

Seizoen 2012/2013:
World Cup wedstrijden (WC):
Twin Bridges, USA
Copper Colorado, USA
Sochi, Rusland
Maribor, Slovenië
Kelowna, Canada

26 - 27 januari 2013
02 - 03 februari 2013
04 - 06 maart 2013
08 - 10 maart 2013
25 - 29 maart 2013

Seizoen 2013/2014: (t/m 20 februari 2014)
World Cup wedstrijden (WC):
Landgraaf, Nederland
Copper Colorado, USA
Big White, Canada
Rogla, Slovenië
Maribor, Slovenië
La Molina, Spanje
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21 - 22 november 2013
19 - 20 januari 2014
25 - 26 januari 2014
2 februari 2014
6 februari 2014
10 - 12 februari 2014

Vormbehoud
(eisen voor tonen van
vormbehoud)

Indien een nominatieprestatie is behaald in het seizoen 2012/2013 (tot 04-032013) dient vormbehoud getoond te worden in het seizoen 2013/2014 door:
Dames staand:
- 1x plaats bij eerste 6 bij een WC
Heren staand:
1x plaats bij eerste 10 bij een WC

Opmerkingen

Er wordt uitgegaan van geschoonde uitslagenlijsten. De uitslagenlijsten worden
voor alle disciplines geschoond op drie deelnemers per land.
De Nederlandse Ski Vereniging zal/heeft een reglement ‘intern selectie beleid’
opstellen/opgesteld waarin is opgenomen op welke wijze de procedure voor het
indienen van de voordracht voor uitzending plaatsvindt indien zich meer atleten
hebben gekwalificeerd dan kunnen worden uitgezonden. Deze procedure wordt/is
gepubliceerd op www.wintersport.nl.
Bij het voldoen aan de limieten op meerdere disciplines is in overleg tussen NSkiV
en NOC*NSF bepaald op hoeveel nummer(s) vormbehoud getoond dient te
worden. Bij twee of meer nominaties dient vormbehoud getoond te worden op één
onderdeel minder dan het aantal nominaties (bijv. in geval van twee nominaties
dient op één onderdeel vormbehoud getoond te worden).
Genoemde wedstrijden seizoen 2013/2014 zijn onder voorbehoud van kalenderwijzigingen (nog niet alle data van de wedstrijdkalender zijn definitief bekend).
Op het moment dat hierover meer duidelijkheid is zullen aanvullende afspraken
tussen NOC*NSF en de NSkiV (initiatiefnemer) gemaakt worden en aan
onderliggend sjabloon worden toegevoegd.
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