Formulier aantal statussen, meetmomenten en prestatienormen, periode 2017-2020
1) Algemeen

Sluit hierbij aan bij hetgeen hierover in het statusreglement staat. Daarin staat over gezamenlijk
behaald resultaat het volgende:

Bond
Contactpersoon bond
Prestatiemanager NOC*NSF
Topsportprogramma 2020 (focus)

Artikel 3: Vaststellen maximum aantal Statussen
1. Per Focusprogramma stelt NOC*NSF na overleg met de Bond het maximum aantal Topsporters
dat in aanmerking kan komen voor een Status schriftelijk vast. De Bond wordt door NOC*NSF
hiervan in kennis gesteld. Dit maximum is het aantal Selectie-, A- en HP-Statussen gezamenlijk.

Is het selectiebeleid op basis waarvan de
bond topsporters bij NOC*NSF kan
voordragen voor het verkrijgen, bevestigen
en beëindigen van een Selectie-status
schriftelijk vastgelegd?
Is een afvaardiging van topsporters bij de
totstandkoming van het selectiebeleid
geraadpleegd?

2. In het geval van Erkende Topsportdisciplines binnen Focusprogramma’s waarbij sprake is van een
gezamenlijk behaald resultaat, stelt NOC*NSF na overleg met de Bond ook het maximum aantal
Topsporters dat in aanmerking kan komen voor een A-status vast.

Ja / nee

3. Van een gezamenlijk behaald resultaat is sprake:
a. bij teamsporten van Erkende Topsportdisciplines; of
b. bij landenteams van Erkende Topsportdisciplines waar er sprake is van afhankelijkheid van (een)
andere Topsporter(s), zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend bij estafette en dubbelspel. Indien
Topsporters in een individuele sport in dit verband na elkaar hun prestatie leveren, moet de laatste
Topsporter reglementair altijd in de positie zijn om de wedstrijd te kunnen beslissen.

Ja / nee

2) Maximum aantal statussen / maximum aantal A-statussen (gezamenlijk resultaat)
Maximum aantal topsporters binnen het
programma dat in aanmerking kan komen
voor een Status. Dit maximum is het aantal
Selectie-, A- en HP-statussen gezamenlijk.
Dit kan per kalenderjaar verschillen en wordt
jaarlijk vastgesteld bij de programma
investering.

2017

2018

2019

Het aantal personen in een team/ploeg
kan in de loop van de tijd variëren
vanwege trainingstechnische redenen
(zoals een Olympische cyclus beginnen
met een iets hoger aantal en dat dan in
de loop van de cylcus terugbrengen).

2020

Zet hier dus de datum waarop een nieuw
aantal geldt
voor het team/ploeg

Tabel1: Invullen voor alle disciplines binnen dit topsportprogramma waarbij er sprake is van gezamenlijk behaald resultaat.
Team / ploeg
1-1-2017

Geef aan uit hoeveel personen ieder
team/ploeg bestaat.
Bepaal de ingangsdatum van het aantal
o.b.v. trainingstechnische redenen. De
eerste datum is 1-1-2017, vul daarna
zelf de volgende data in, bijvoorbeeld 110-2017 als het aantal dan wordt
veranderd.

Kies de meetmomenten zo dat er geen moment kan
zijn waarop een topsporter geen kans heeft zijn of
haar status te bevstigen, omdat er geen moment is in
die periode.

3) Meetmomenten en normen om een A-status te behalen
Tabel 2: Meetmomenten waar een A-status in dit topsportprogramma kan worden behaald
Jaar
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
2017
2018
2019
2020
Tabel3: Norm voor het behalen van een A-status.
Medailleonderdeel
Evenement (genoemd in tabel 2) Norm voor de A-status

Kwartaal 4

Bijzonderheden

A-statussen worden toegekend vanaf leveren
prestatie en lopen dan tot het eind van het kwartaal
plus een jaar. In die statusperiode dus zorgen voor
een nieuw meetmoment.

Geef aan of er nog bijzondere
zaken ziijn om te vermelden.

Clausule kleine deelnemersvelden
Ten aanzien van kleine deelnemersvelden bij niet
Olympische topsportdisciplines zal de prestatienorm
voor de A-status achteraf worden aangescherpt als het
aantal deelnemers minder bedraagt dan 24. De norm
voor de A-status wordt in dat geval (minder dan 24
deelnemers) gesteld op een plaats bij de eerste 33,3%
van het aantal deelnemers in de betreffende
topsportdiscipline.

Medailleonderdeel binnen dit
topsportprogramma (nummers,
onderdelen, afstanden, gewichtsklassen,
boottypes etc.). Alle ploegen en teams
moeten in tabel 1 zijn genoemd.

In geval van een competitie via directe eliminatie geldt
bovendien dat voor het kunnen verkrijgen van de Astatus minimaal 2 overwinningen zijn behaald in
daadwerkelijk gespeelde wedstrijden (geen vrijloting of
bye).

4) Inzetten voorzieningen
Eventuele afspraken voor het inzetten van voorzieningen

Vaststelling
Namens Topsportmanagement NOC*NSF

Akkoord Bond

Opmerkingen

Opmerkingen

Hier kan NOC*NSF eventuele
limiteringen aan het inzetten
van voorzieningen aangeven.

