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Inleiding

Voor deelname aan internationale Children FIS skiwedstrijden heeft de Nederlandse Ski Vereniging
aanvullende startregels. De Children FIS skiwedstrijden worden verdeeld in A- en B-wedstrijden. De NSkiV
wijst twee wedstrijden op de internationale FIS wedstrijdkalender aan als zijnde A-wedstrijden en deelname
aan A-wedstrijden kan alleen op uitnodiging van de NSkiV. De resterende wedstrijden worden B-wedstrijden
genoemd en daar gelden bepaalde startregels voor.
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A- Wedstrijden

Deelname aan A-wedstrijden kan alleen op uitnodiging van de Nederlandse Ski Vereniging. De selectie vindt
plaats middels een kwalificatiesysteem.

Kwalificatiesysteem

Voor elke A-wedstrijd worden twee kwalificatiemomenten aangewezen.

De nummers 1 in de categorieën meisjes U14, jongens U14, meisjes U16 en jongens U16 van beide
kwalificatie momenten plaatsen zich onder voorbehoud voor de betreffende A-wedstrijden.

Indien tijdens de beide kwalificatiemomenten voor de betreffende A-wedstrijd 2x dezelfde skiër wint bij de
U16, dan kan de beste nummer 2 zich ook onder voorbehoud plaatsen. De beste nummer 2 is de skiër met
de minste rennpunten (achterstand t.o.v. de nummer 1 in de eigen categorie).

Voor kwalificatie dienen altijd twee tijden bij elkaar opgeteld te worden. De kwalificatie gaat dus over 2
manches, ook als bijvoorbeeld elke manche als een aparte wedstrijd voor de Kids Cup telt.

De kwalificatiewedstrijden dienen volgens de FIS norm voor de betreffende leeftijd U14/U16 gestoken te
worden onder toezicht van een aanwezige talententeam coach. Kijk voor de laatste versie van het reglement
van de ICR (International Competition Rules) op de FIS documenten website.

Kwalificatiemomenten

Kwali wedstrijd Discipline Datum Locatie Wedstrijd

Jan Kellercup Slalom Maandag 2 januari 2023 Reiteralm, Oostenrijk Alpe Cimbra
Cup

Kids Cup 1
sneeuw

Reuzenslalom Donderdag 5 januari 2023 Dienten, Oostenrijk Alpe Cimbra
Cup

NJK sneeuw Reuzenslalom Woensdag 1 maart 2023 Maria Alm,
Oostenrijk

La Scara *

NJK sneeuw Slalom Vrijdag 3 maart 2023 Maria Alm,
Oostenrijk

La Scara *

* La Scara kan vervangen worden door Pinocchio, dit wordt uiterlijk 30 september 2022 beslist

https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/document-library/alpine-documents


Selectie

Voor het samenstellen van een representatieve Nederlandse selectie worden de behaalde kwalificatie
resultaten getoetst op representativiteit in relatie tot de betreffende A-wedstrijd.

Elke gekwalificeerde skiër niet in de top 5 van de nationale sneeuwlijst van de eigen categorie en betreffende
discipline is een bespreekgeval. De NSkiV heeft in dat geval het recht om:

1. alsnog de betreffende skiër te selecteren
2. een andere skiër die wel aan deze eisen voldoet te selecteren
3. geen extra skiër te selecteren in de betreffende categorie

De NSkiV heeft indien gewenst altijd het recht om buiten de kwalificatie andere skiërs te selecteren in de
categorie U14 en U16.

Na het laatste kwalificatiemoment voor de betreffende A-wedstrijd zal de definitieve selectie zo snel
mogelijk bekendgemaakt worden.

Startgroep

De volgorde van indelen per categorie per discipline wordt uiterlijk de dag voor de eerste TC-meeting van de
betreffende Children FIS skiwedstrijden bepaald tijdens een ski-off voor de betreffende discipline. Indien de
ski-off niet kan plaatsvinden zal de NSkiV de startvolgorde indelen. Er kunnen geen startgroep rechten
ontleend worden op basis van punten van de  Nederlandse sneeuw puntenlijst van de betreffende discipline
of de behaalde punten van de betreffende discipline van het laatste NJK voorafgaand aan deze betreffende
Children FIS skiwedstrijd.

Organisatie en kosten deelname

De organisatie van de A-wedstrijden wordt gecoördineerd door de NSkiV en uitgevoerd in overleg met de
talententeams. De kosten deelname zijn voor eigen rekening. Eventuele financiële ondersteuning van de
NSkiV of lokale organisatie zal evenredig verrekend worden onder de geselecteerde deelnemers.

Uitvallen kwalificatie momenten

Alleen bij doorgang kwalificatie moment kun je je onder voorbehoud kwalificeren. Indien een
kwalificatiemoment niet doorgaat, kan de Nederlandse Ski Vereniging in overleg met de trainers van de
talententeams de andere startplekken invullen.



B-wedstrijden

De B-wedstrijden zijn internationale wedstrijden op niveau en bedoeld voor skiracers met een talentstatus,
die hebben voorrang op skiërs zonder talentstatus. De talentstatus is ook een indicatie of iemand de
vaardigheden bezit om dat niveau wedstrijden aan te kunnen.

Voor iedere atleet die gaat starten op de discipline Super G is het vereist dat met goed gevolg minimaal aan
één speed camp is deelgenomen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd in hetzelfde seizoen als de
betreffende wedstrijd. De NSkiV verwacht van iedere verantwoordelijke trainer een weloverwogen
inschatting om een atleet te laten starten op de betreffende wedstrijd (overweeg o.a. vaardigheid,
moeilijkheid en veiligheid).

Indien er plaatsen overblijven na aanmelding van skiërs met een talentstatus, mogen deze opgevuld worden
door skiërs zonder status op voordracht inclusief onderbouwing van de trainer i.o.m. technische staf NSkiV.

Aanmeldsysteem

Talententeams kunnen uiterlijk zondag 11 september het sportsecretariaat
(sportsecretariaat@wintersport.nl) aangeven op welke (maximaal 3) wedstrijden (in volgorde van voorkeur)
gestart wenst te worden met hoeveel atleten. Daarbij worden eventuele niet-status skiërs separaat
benoemd.

Individuele atleten (daaronder vallen alle atleten die niet onderdeel uitmaken van een talententeam) kunnen
zich aanmelden bij het sportsecretariaat (sportsecretariaat@wintersport.nl) vóór 11 september op welke
(maximaal 3) wedstrijden (in volgorde van voorkeur) gestart wenst te worden.

Omdat er per wedstrijd een maximaal aantal startplaatsen beschikbaar zijn is aanmelden geen garantie voor
deelname. De verdeling van de startplaatsen wordt gedaan tijdens de eerste talententeam vergadering na 11
september. Na definitieve verdeling krijgen de vertegenwoordigers van de individuele atleten bericht van het
sportsecretariaat.

Startgroep volgorde

In de Children FIS wordt er gewerkt met startgroepen. De volgorde van indelen per categorie per discipline
wordt uiterlijk de dag voor de eerste TC-meeting van de betreffende Children FIS ski wedstrijd bepaald
tijdens een ski-off voor de betreffende discipline.

Organisatie

De organisatie van de B-wedstrijden wordt gecoördineerd door de aanwezige talententeams.

Algemene informatie Children FIS skiwedstrijden

Wedstrijddata en officiële uitnodigingen staan op de FIS wedstrijdkalender, selecteer de betreffende
wedstrijden middels categorie “Children”. Informatie over o.a. regels, leeftijdscategorie (U14 en U16),
startquota, team samenstelling en disciplines staan in officiële uitnodiging en/of de International
Competition Rules op de FIS website.
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