
Talentstatusprocedure 2023 alpineskiën

Bij een beloftestatus alpineskiën horen een fysieke test in Nederland, een skivaardigheidstest in Oostenrijk,

bijpassende wedstrijdresultaten en een passend programma gedurende het komende winterseizoen, bijvoorbeeld bij

een gecertificeerd talententeam. Het programma wordt inhoudelijk getoetst door de technische staf van de

Nederlandse Ski Vereniging.

Aanmelden

Wanneer je voldoet aan de minimale eisen passend bij het talentprofiel alpine dan kun je jezelf aanmelden voor de

talentstatustest bij jouw talententeam. Indien je geen talententeam lid bent, meld je dan voor 19 april per mail aan bij

Pepijn van Schijndel, coördinator topsport (p.vanschijndel@wintersport.nl) inclusief de gegevens van jouw trainer.

Testprocedure

Tijdens de skivaardigheidstest zullen verschillende aspecten getest en beoordeeld worden, waaronder gesneden

korte- en lange bochten, schoolskiën en terrein skiën. De fysieke testen worden afgenomen op Sportcentrum

Papendal volgens de Ironman protocollen zoals gebruikt binnen de Noorse skifederatie. De wedstrijdresultaten slalom-

en reuzenslalom sneeuw wedstrijden van het lopende seizoen tot aan de skivaardigheidstest worden meegenomen in

de beoordeling.

Planning

19 april deadline aanmelden talentstatustest

26  april skivaardigheidstest dag 1 Kaprun

27 april skivaardigheidstest dag 2 Kaprun

01 mei deadline  talentstatus aanvraag formulier 2023 invullen

14 mei april fysieke test Sportcentrum Papendal

23 mei toekenning talentstatus

Beoordeling

Na het afronden van alle testen met een positief eindresultaat  en op basis van het reeds ingevulde talentstatus

aanvraag zal de afdeling topsport vervolgens toetsen of je aan het prestatie- en programma profiel voldoet en je

uiteindelijk voordragen bij NOC*NSF, die de status kan toekennen. Indien de status wordt toegekend, ontvang je voor

23 mei een brief per mail en wordt elke skiër met een talentstatus ingevoerd in het TMS (Talent Management

Systeem) van NOC*NSF.

Bij een negatieve beoordeling neemt de NSkiV contact op met de trainer.

Intrekken beloftestatus

Indien de NSkiV vaststelt dat een talentvolle skiër onvoldoende voldoet aan het talentprofiel of belangrijke wijzigingen

(blessure, teamwissel, e.d.) niet doorgeeft kan de bond de talentstatus intrekken. Vanaf dat moment dient de leerling

het reguliere onderwijsprogramma te volgen, waarbij een reeds geëffectueerde ontheffing van kracht blijft, evenals

een eventueel reeds lopende spreiding van het eindexamen.

Blessure

In geval van een blessure tijdens talentstatus procedure  wordt de situatie per persoon beoordeeld, mits voldaan aan

de blessure procedure zoals beschreven in het limietenboekje.
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