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ALGEMENE BEPALINGEN
Voor alle Nederlands Teamleden senioren geldt dat:
 Er verschillende vergoedingscriteria zijn. Deze worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar bekend
gemaakt.
 De senioren worden per discipline ingedeeld in drie verschillende selecties (A, B en C), dit betekent dat
senioren maximaal in drie selecties kunnen vallen.
 Uitgangspunt voor plaatsing binnen een bepaalde selectie is het vertrouwen in de potentie van een
klimmer voor het komende seizoen. Dat vertrouwen wordt gebaseerd op een aantal indicatoren,
hieronder beschreven.
 Indien een Nederlands Team klimmer in het voorgaande jaar geen internationale wedstrijden heeft
geklommen vindt indeling plaats op basis van aangetoond vormbehoud. Deze klimmer wordt geplaatst in
de selectie waarin hij/ zij voorafgaand aan de afwezigheid was ingedeeld (afwezigheid van het
internationale circuit kan verschillende redenen hebben, bv blessure). Vormbehoud wordt aangetoond
tijdens de eerstvolgende IFSC wedstrijd waar de klimmer aan deelneemt en vindt plaats aan de hand
van ruimere criteria dan voor de selectie gelden. Deze bepalingen worden concreet gemaakt en
schriftelijk met de atleet en zijn/ haar coach gedeeld. Tevens worden deze bepalingen gepubliceerd op
nkbv.nl.
 Klimmers herstellende van een blessure hebben overleg met de bondsfysio en/ of bondsarts voorafgaand
aan uitzendingen om samen tot een overeenstemming te komen of de klimmer in staat is te gaan.
 Teamleden krijgen een aantal wedstrijden vergoed binnen de discipline van de selectie waarin hij/ zij
geplaatst is. In overleg met het begeleidingsteam kan ook worden deelgenomen aan een wedstrijd
binnen een andere discipline. De mogelijkheid is er om een wedstrijd in de andere discipline vergoed te
krijgen in ruil voor de vergoeding van één van de, voor de klimmer geplande maar nog niet geboekte
wedstrijden. Een teamlid moet dit tijdig aangeven. Uitzondering hierop vormen de klimmers die
geselecteerd zijn voor de discipline Speed.
 Op iedere wedstrijd waar een klimmer, op kosten van de NKBV, naar wordt uitgezonden is begeleiding
aanwezig, mits daar de behoefte aan is bij de teamleden.
 Binnen een seizoen kan een senior teamlid niet 'terug worden gezet' naar een andere selectie, ongeacht
resultaten.
 Promoveren voor senioren gedurende het seizoen, bijvoorbeeld van B naar A behoort in principe niet tot
de mogelijkheden. Echter, blijkt dat een verkeerde inschatting is gemaakt, dan zal het begeleidingsteam
zich hard maken voor extra budget vanuit de NKBV. Een verkeerde inschatting blijkt uit resultaten die
passen bij wat je van een klimmer in de betreffende selectie zou mogen verwachten.
 Nederlands team leden kunnen op eigen kosten deelnemen aan World Cups en EK’s. Dit gebeurt bij
voorkeur als onderdeel van de nationale selectie, onder begeleiding van door de NKBV (hoofd sport)
aangewezen (bonds)coach(es). In uitzonderlijk geval kan hiervan worden afgeweken. Wanneer dit het
geval is zal dat worden beschreven in de specifieke bepalingen van dat jaar (Bijlage 1). Het verzoek om
op eigen kosten deel te kunnen nemen wordt tijdig ingediend bij de NKBV, die vervolgens kan besluiten
dit verzoek te honoreren. De deadlines voor deze verzoeken worden aan het begin van het jaar
schriftelijk doorgegeven aan alle atleten
Voor alle Jong Oranje klimmers geldt dat:
 zij internationaal ervaring opdoen en daarbij niet direct worden afgerekend op enkel behaalde resultaten.
Teamleden krijgen de kans om te groeien.
 zij op eigen kosten kunnen deelnemen aan EYC’s, EYCH’s, World Cups en EK’s. Bij jeugdwedstrijden kan
dit alleen als onderdeel van het Nederlands Team, dus op wedstrijden waar begeleiding vanuit door de
NKBV aangewezen (bonds)coaches aanwezig is. Bij seniorenwedstrijden kan dit ook op eigen
gelegenheid, zoals hierboven beschreven. Het verzoek om op eigen kosten deel te kunnen nemen wordt
tijdig ingediend bij de NKBV, die vervolgens kan besluiten dit verzoek te honoreren. De deadlines voor
deze verzoeken worden aan het begin van het jaar schriftelijk doorgegeven aan alle atleten
Een overzicht van klimmers en wedstrijden op eigen kosten wordt gepubliceerd op NKBV.nl
De selectie voor het huidige seizoen is als bijlage toegevoegd aan dit beleid evenals het aantal vergoedde
wedstrijden per selectie. De uiteindelijk toewijzing van IFSC wedstrijden is op basis van de begroting. Het
eindbesluit over uitzendingen ligt bij Hoofd Sport. In bijzondere gevallen en bij financiele beperkingen heeft hij het
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recht af te wijken van eerder gestelde critera.
Het uitzendbeleid is een dynamisch beleid, waarin nieuwe bepalingen kunnen worden vormgegeven vanuit
dezelfde uitgangspunten.
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SENIOREN
A-selectie - Top 10 potentie
De klimmer heeft over het jaar laten zien dat hij/ zij top 10 potentie heeft.

Selectie wordt gebaseerd op
 Afgelopen seizoen.
A garantie bij:
o X keer podium, óf
o X keer Top 10.
o Speed: heren snelheid van X seconden
o Speed:dames snelheid van X seconden
Gesprek over mogelijk opnemen in A bij:
o X keer Top 10, óf
o X keer Top 20.
o Speed: heren snelheid van X seconden
o Speed:dames snelheid van X seconden
Daarbij wordt tevens gelet op:
 Het aantal deelnemers aan de World Cups, EK’s en WK’s. Resultaten worden in principe alleen
meegenomen van wedstrijden waar minimaal 14 klimmers uit de top 20 van de wereldranglijst in de
betreffende categorie aan meededen.
 De speedtijden zijn behaald op een evenement waarbij ten minste 2 NKBV of IFSC juryleden aanwezig
zijn en middels een officieel Speed tijdmeetsysteem de tijd genoteerd wordt.
 Huidige vorm, fysieke belastbaarheid en vrij van blessures.
 Ontwikkelingstraject (stijgende lijn) van de carrière van de atleet.

Vergoeding
Alle World Cups en EK’s binnen de discipline(s) waarmee de atleet zich heeft geplaatst binnen de A-selectie: reis,
verblijf, eten, inschrijving, IFSC-licentie.

B-selectie - Top 20 potentie
De klimmer heeft over het gehele jaar laten zien dat hij/ zij top 20 potentie heeft.

Selectie wordt gebaseerd op
 Afgelopen seizoen
B garantie bij:
o X keer Top 10, óf
o X keer Top 20.
o Speed: heren snelheid van X seconden
o Speed:dames snelheid van X seconden
Gesprek over mogelijk opnemen in B bij:
o X keer Top 20, óf
o X keer Top 40
o Speed: heren snelheid van X seconden
o Speed:dames snelheid van X seconden
Daarbij wordt tevens gelet op:
 Het aantal deelnemers aan de World Cups, EK’s en WK’s. Resultaten worden in principe alleen
meegenomen van wedstrijden waar minimaal 14 klimmers uit de top 20 van de wereldranglijst in de
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betreffende categorie aan meededen én de klimmer zich plaatst bij de beste 33,3% van het
deelnemersveld.
 De speedtijden zijn behaald op een evenement waarbij ten minste 2 NKBV of IFSC juryleden aanwezig
zijn en middels een officieel Speed tijdmeetsysteem de tijd genoteerd wordt.
 Huidige vorm, fysieke belastbaarheid en vrij van blessures
 Ontwikkelingstraject (stijgende lijn) van de carrière van de atleet

Vergoeding
X aantal, aan begin van het kalenderjaar vastgestelde, Europese World Cups en/ of EK’s binnen de discipline(s)
waarmee de atleet zich heeft geplaatst binnen de B selectie: reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC licentie.
In het geval dat er minder dan X World Cups van een bepaalde discipline in Europa plaats vinden dan is er een
vergoeding van X euro, bij aanvang van het kalenderjaar vast te stellen, (reis-, verblijf, deelnamekosten) voor een
niet-EU World Cup. Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van het huidige seizoen en is er de mogelijkheid
voor de bondscoaches op basis van inzicht in de ontwikkeling van de atleet extra uitzendingen toe te bedelen aan
een atleet. De toebedeling is afhankelijk van ruimte binnen de lopende begroting. Hoofd Sport is hierin bepalend.

C selectie
Klimmers die geselecteerd zijn voor het Nederlands Team maar op dit moment nog niet voor de A- of B-selectie
in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Jong Oranje klimmers die starten in het senioren circuit.

Vergoeding
X aantal World Cups binnen de EU en/ of EK, jaarlijks vast te stellen per individu na een gesprek met de
bondscoaches, jaarlijks aan begin van het kalenderjaar vastgesteld: reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC licentie.
Speedklimmers dienen om voor vergoeding in aanmerking te komen een voorafgaand aan het seizoen
vastgestelde tijd neerzetten op een evenement waarop ten minste 2 gecertificeerde juryleden aanwezig zijn.
Deze tijden zijn:
Heren X seconden
Dames X seconden
Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van het huidige seizoen en is er de mogelijkheid voor de
bondscoaches op basis van inzicht in de ontwikkeling van de atleet extra uitzendingen toe te bedelen aan een
atleet. De toebedeling is afhankelijk van ruimte binnen de lopende begroting. Hoofd Sport is hierin bepalend.
Voor net doorgestroomde Boulder en Lead junioren geldt een soepeler beleid de eerste X jaar. De overgang van
junioren naar senioren is erg groot en moet niet tot uitval leiden. Afspraken hierover worden per individu
opgesteld en kunnen per situatie verschillen. Belangrijk is het traject richting de A- of B-selectie en de progressie
die de klimmer hierin jaarlijks laat zien.

WERELD KAMPIOENSCHAP SENIOREN
Voor het tweejaarlijks Wereld Kampioenschap gelden aparte selectiecriteria. Plaatsing voor het WK is op basis
van één discipline. Inschrijven voor de andere disciplines behoort tot de mogelijkheden.

WK A selectie
Nederlandse klimmers die internationaal presteren op niveau van top 10 ambitie, of die een aannemelijke
ontwikkeling in die richting tonen, worden uitgezonden naar het WK boulder, lead en/ of speed.
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens World Cups in het jaar waarin het WK plaats
vindt, te weten:
 X keer podium, óf
 X keer Top 10, óf
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 X keer Top 20.
Daarbij geldt dat resultaten in principe alleen worden meegenomen van wedstrijden waar minimaal 12 klimmers
uit de top 20 van de wereldranglijst in de betreffende categorie aan meededen.

Vergoeding
Reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC-licentie.

WK B selectie
Nederlandse klimmers die internationaal presteren op niveau van top 20, of die een aannemelijke ontwikkeling in
die riching tonen, worden uitgezonden naar het WK boulder, lead en/ of speed.
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens World Cups in het jaar waarin het WK plaats
vindt, te weten:
 X keer Top 10, óf
 X keer Top 20, óf
 X keer Top 40.
Daarbij geldt dat resultaten in principe alleen worden meegenomen van wedstrijden waar minimaal 14 klimmers
uit de top 20 van de wereldranglijst in de betreffende categorie aan meededen én de klimmer zich plaatst bij de
beste 33,3% van het deelnemersveld.

Vergoeding
Deelname aan het WK voor de B-selectie is op eigen kosten, tenzij de uitzending past binnen de A of B selectie
waarbinnen de atleet voor dat jaar geplaatst is.

WILDCARDS
Voor senioren klimmers die geen deel uit maken van het Nederlands Team en zich incidenteel willen meten met
het internationale niveau bestaan er Wildcards. Deze Wildcards vormen een gunst, geen recht. Per discipline
wordt er, voorafgaand aan de start van de nationale competitie, één wedstrijd aangewezen als meetmoment.
Deze wedstrijd zal kort voor het internationale seizoen plaatsvinden en zal waar mogelijk het NK zijn.
De winnaar van het meetmoment voor de discipline Lead, Speed en Boulder heeft de mogelijkheid X wildcard(s)
aan te vragen. Voor de nummers twee en drie zijn dit X wildcard(s) en voor de nummers vier en vijf is dit X
wildcard. Deze wildcard(s) zijn in te zetten voor WorldCups of het EK. Zoals hierboven beschreven heeft het WK
aparte plaatsings eisen. Wordt er bij een WorldCup of EK een resultaat binnen X behaald dan krijgt de klimmer
binnen het lopende seizoen een extra wildcard hiervoor.
In het lopende seizoen kunnen deze klimmers een aanvraag doen voor een Wildcard voor een IFSC WorldCup
(Lead, Speed of Boulder) of EK binnen de discipline waarmee zij voor deze Wildcard in aanmerking komen.
Aanvraag dient, waar mogelijk, binnen 10 dagen na behalen te worden ingediend. Voor de aanvraag wordt er
uiteraard rekening gehouden met de quota zoals vastgesteld door de IFSC. Toewijzing van de Wildcard geschiedt
door Hoofd Sport. Indien er meer klimmers zijn die willen deelnemen aan de wedstrijd dan er quota is, is Hoofd
Sport bepalend.
Deelname aan deze wedstrijd(en) is volledig op eigen kosten (licentie, verplichte medische keuring, inschrijf-,
reis- en verblijfskosten) en in principe als onderdeel van de nationale ploeg onder begeleiding van door de NKBV
aangewezen (bonds)coaches. Deelname op eigen gelegenheid en met eigen begeleiding behoort tot de
mogelijkheiden. Mocht dit de wens zijn dan moet dit tijdig worden aangegeven zodat kan worden besproken wat
de mogelijkheden zijn.
Aanvraag voor deelname binnen dit traject wordt gedaan bij Hoofd Sport.
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JONG ORANJE
Voor de jeugd is het van belang dat zij ervaring op kunnen doen met het klimmen van internationale wedstrijden.
Alle Jong Oranje klimmers krijgen X aantal Europese Jeugd Cups (EYC)/ Europese Jeugd Kampioenschappen
(EYCH), vastgesteld aan het begin van het kalenderjaar, mits zij fysiek en mentaal belastbaar zijn en blessurevrij.
Daarbij wordt altijd gekeken naar inzet/ motivatie/ drive. Wedstrijden waaraan deelgenomen zal worden, worden
per persoon bepaald in overleg met de bondscoaches.

Selectie
Selectie vindt plaats op basis van het NKBV Selectiebeleid.

Vergoeding
Reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC licentie. Voor Jong Oranje geldt een eigen bijdrage, beschreven in het
sporterscontract.

Extra wedstrijden, waaronder WJK’s
Extra EYC(H)’s
Naast de bovengenoemde wedstrijden kunnen er, indien dit past bij de ontwikkeling van de klimmer, meerdere
EYC(H)’s worden vergoed door de NKBV. Keuze voor extra wedstrijden wordt gemaakt door de bondscoaches.
Zij doen dit met het oog op ontwikkeling van de klimmers, op basis van resultaten van het voorgaande jaar:
Wedstrijd:
Top 10 EYC
Top 3 EYC
Top 15 EYCH
Top 6 EYCH
Top 3 EYCH
Top 20 WYCH
Top 10 WYCH
Top 3 WYCH
Top 40 WC / WCH
Top 20 WC / WCH
Top 10 WC / WCH

Aantal extra wedstrijden
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)
X extra uitzending(en)

Bovengenoemde resultaten en bijbehorende beloningen gelden alleen als de klimmer bij de beste helft van het
deelnemersveld hoort.
Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van het huidige seizoen en is er de mogelijkheid voor de
bondscoaches op basis van inzicht in de ontwikkeling van de atleet extra uitzendingen toe te bedelen aan een
atleet. De toebedeling is afhankelijk van ruimte binnen de lopende begroting. Hoofd Sport is hierin bepalend.

Wereld Jeugd Kampioenschap
Voor het jaarlijks plaatsvindende Wereld Jeugd Kampioenschap gelden aparte selectiecriteria. Plaatsing voor het
WJK is op basis van één discipline. Inschrijven voor de andere disciplines behoort tot de mogelijkheden.
WJK A selectie
Nederlandse jeugd klimmers die internationaal presteren op niveau van top 10 ambitie, of die een aannemelijke
ontwikkeling in die richting tonen, worden uitgezonden naar het WJK boulder, lead en/ of speed.
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens EYC(H)’s en WC(H)’s in het jaar waarin het
WJK plaats vindt. Voor de A selectie zijn X punten benodigd.
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Vergoeding A-selectie
Reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC-licentie.
WJK B selectie
Nederlandse jeugd klimmers die internationaal presteren richting het niveau van top 10 ambitie, kunnen ervoor
kiezen deel te nemen aan het WJK boulder, lead en/ of speed.
De klimmers die hiervoor kunnen kiezen worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens EYC(H)’s en
WC(H)’s in het jaar waarin het WJK plaats vindt. Voor de B selectie zijn X punten benodigd.
Vergoeding B selectie
Deelname aan het WJK voor de B-selectie is op eigen kosten. Aanvraag voor deelname moet ten minste 60
dagen voorafgaand aan het evenement plaats vinden, of binnen een week na de laatste EYC waaraan is
deelgenomen (mits dit binnen de inschrijfdeadline van de IFSC valt), voorafgaand aan het WJK. Aanvraag gaat
via de bondscoaches. Zij brengen advies uit aan hoofd Sport, die uiteindelijk bepaalt of een klimmer kan worden
uitgezonden.

Wedstrijden op eigen kosten
Voor Jong Oranje klimmers geldt dat aangemoedigd wordt om extra ervaring op te doen op internationale
wedstrijden. Zij kunnen op eigen kosten deelnemen aan EYC’s, EYCH’s WorldCups en EK’s. Bij EYC’s en
EYCH’s kan dit alleen als onderdeel van het Nederlands Team, dus op wedstrijden waar begeleiding vanuit door
de NKBV aangewezen (bonds)coaches is. Ook bij World Cups en EK’s gebeurt dit bij voorkeur als onderdeel van
het team, bij uitzondering kan dit op eigen gelegenheid en met eigen begeleiding.
Aanvraag voor extra wedstrijden op eigen kosten dient uiterlijk 1 februari per email te worden gedaan, gericht
aan het begeleidingsteam en hoofd Sport. Goedkeuring gebeurt op basis van de quota van de aangevraagde
wedstrijd, capaciteit van de begeleiding bij jeugdwedstrijden en er wordt ten alle tijden gekeken naar het belang
van de klimmer. Het eindoordeel of een klimmer kan worden uitgezonden ligt bij het begeleidingsteam, in overleg
met hoofd Sport.

IFSC WEDSTRIJDEN IN NEDERLAND
In het geval dat er een IFSC wedstrijd in eigen land georganiseerd wordt geeft dat de mogelijkheid om extra
klimmers internationale ervaring op te laten doen. De regels voor uitzending zijn in dit geval anders. Uitgezonden
worden naar deze wedstrijden:
EYC(H)
 Top 3 van het kortst daarvoor plaatsvindende NJK binnen die discipline
 Aanvullend, passend binnen de dat jaar vastgestelde quota, Jong Oranje klimmers op voordracht van de
bondscoaches
WC/ EK
 Top 5 van kortst daarvoor plaatsvindende NK binnen die discipline
 Aanvullend, passend binnen de dat jaar vastgestelde quota, NL team en/ of Jong Oranje klimmers op
voordracht van de bondscoaches
Vergoeding
Deelname aan de op Nederlandse bodem plaatsvindende IFSC wedstrijden is op eigen kosten. Aanvraag voor
deelname moet ten minste 60 dagen voorafgaand aan het evenement plaats vinden, óf binnen een week na het
N(J)K voorafgaand aan de IFSC wedstrijd wanneer dit binnen 60 dagen voorafgaand aan de IFSC wedstrijd
plaatsvindt.

10

Bijlage 1. VERGOEDDE WEDSTRIJDEN PER SELECTIE 2019
In deze bijlage vind je op basis waarvan de indeling van senioren binnen de verschillende selecties plaats vindt
en de vastgestelde vergoedingen voor het internationale wedstrijdseizoen 2019

A-selectie - top 10 potentie
Selectie wordt gebaseerd op
 Afgelopen seizoen.
A garantie bij:
o 1 keer podium, óf
o 3 keer top 10.
o Speed: heren snelheid van 6.3 seconden
o Speed:dames snelheid van 8.6 seconden
Gesprek over mogelijk opnemen in A bij:
o 2 keer top 10, óf
o 4 keer top 20

B-selectie - top 20 potentie
Selectie wordt gebaseerd op
 Afgelopen seizoen
B garantie bij:
o 2 keer top 10, óf
o 4 keer top 20
o Speed: heren snelheid van 6.5 seconden
o Speed:dames snelheid van 9.2 seconden
Gesprek over mogelijk opnemen in B bij:
o 1 keer top 20, óf
o 3 keer top 40

Vergoeding B selectie
4 Europese World Cups en/ of EK’s binnen de discipline(s) waarmee de atleet zich heeft geplaatst binnen de Bselectie: reis, verblijf, eten, inschrijving, IFSC-licentie.
In het geval dat er minder dan 4 World Cups van een bepaalde discipline in Europa plaats vinden dan is er een
vergoeding van 500 euro (reis-, verblijf, deelnamekosten) voor een niet-EU World Cup.

C selectie
Vergoeding
Voor de C-selectie wordt individueel besloten wat een klimmer krijgt vergoed. Dit gebeurt aan het begin van het
jaar in gesprek met hoofd sport en de bondscoaches. Hierbij wordt vooral gekeken naar de leeftijd en potentie
van een klimmer.
Speedklimmers dienen om voor vergoeding van een internationale wedstrijd in aanmerking te komen de volgende
tijden neer te zetten op een evenement waarbij ten minste 2 NKBV of IFSC juryleden aanwezig zijn en middels
een officieel Speed tijdmeetsysteem de tijd genoteerd wordt:
Heren 8.0 seconden
Dames 10.0 seconden
Het aantal te vergoeden wedstrijden wordt door Hoofd Sport bepaald.

WERELD KAMPIOENSCHAP SENIOREN LEAD EN BOULDER
WK A selectie
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens World Cups in het jaar waarin het WK plaats
vindt, te weten:
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1keer Top 10, óf
3keer Top 20.
Speed: heren snelheid van 6.5 seconden
Speed:dames snelheid van 9.2 seconden

WK B selectie
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens World Cups in het jaar waarin het WK plaats
vindt, te weten:





1keer Top 20, óf
3keer Top 40.
Speed: heren snelheid van 6.8 seconden
Speed:dames snelheid van 9.5 seconden

Maatwerk OS2020
In 2020 vinden in Tokio de Olympische Spelen plaats. Voor Nederlanders die zich hier mogelijk voor kunnen
plaatsen geldt in 2019 en 2020 maatwerk. Dit geldt voor klimmers die in 2019/ 2020 de ambitie hebben zich te
plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio 2020 en gedurende seizoen 2019:
- Aannemelijk maken zich tijdens het WK 2019 bij de beste 7 combined te plaatsen, of
- Aannemelijk maken zich bij de beste 20 (waarbij uit de ranking worden gehaald: zij die zich tijdens het WK
2019 reeds geplaatst hebben en zij die op basis van landen quota zich niet meer kunnen plaatsen) in de
overall combined worldcup ranking te kunnen plaatsen, of
- Aannemelijk maken zich via het Europees Kampioenschap voor OS2020 te kunnen plaatsen.
Toekennen van maatwerk in 2019 zal geschieden op basis van prestaties gedurende het seizoen 2019. Maatwerk
bestaat uit:
- Vergoeding worldcups Kranj (L), Xiamen (L en S) en Inzai (L)
- Vergoeding van QE Toulouse (combined qualifying event)
Met de klimmers die de ambitie hebben zich voor de Spelen te plaatsen zal aan het begin van het seizoen
gesproken worden over de te verwachten prestatie eisen. Wanneer deze klimmers gedurende het seizoen
prestaties laten zien die ten opzichte van de prestaties van de rest van het deelnemersveld aannemelijkheid
aantonen, zal met hen afspraken worden gemaakt binnen het maatwerk traject.
Maatwerk richting het Europees Kampioenschap Combined 2020 zal worden beschreven in uitzendbeleid 2020.

Jong Oranje
Vergoeding EYC(H)’s
Alle Jong Oranje klimmers krijgen 2 Europese Jeugd Cups/ Europese Jeugd Kampioenschappen mits zij fysiek
en mentaal belastbaar zijn en blessurevrij. Daarbij wordt altijd gekeken naar inzet/ motivatie/ drive. Wedstrijden
waaraan deelgenomen zal worden, worden per persoon bepaald in overleg met de bondscoaches.
Wereld Jeugd Kampioenschap
WJK selectie
De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens EYC(H)’s en WC(H)’s 2019. Voor de A selectie
zijn 3 punten benodigd. Voor de B selectie is 1 punt nodig.
Wedstrijd:
Top 10 EYC
Top 3 EYC
Top 15 EYCH
Top 6 EYCH

Weging:
1 punt
2 punten
1 punt
2 punten
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Top 3 EYCH
Top 40 WC / WCH
Top 20 WC / WCH
Top 10 WC / WCH

3 punten
1 punt
2 punten
4 punten

Bovengenoemde resultaten en bijbehorende beloningen gelden alleen als de klimmer bij de beste helft van het
deelnemersveld hoort.
Extra EYC(H)’s
Naast de bovengenoemde wedstrijden kunnen er, indien dit past bij de ontwikkeling van de klimmer, meerdere
EYC(H)’s worden vergoed door de NKBV. Keuze voor extra wedstrijden wordt gemaakt door de bondscoaches
van het begeleidingsteam. Zij doen dit met het oog op ontwikkeling van de klimmers, op basis van resultaten van
het voorgaande jaar:
Wedstrijd:
Top 10 EYC
Top 3 EYC
Top 15 EYCH
Top 6 EYCH
Top 3 EYCH
Top 20 WYCH
Top 10 WYCH
Top 3 WYCH
Top 40 WC / WCH
Top 20 WC / WCH
Top 10 WC / WCH

Weging:
1 extra uitzending(en)
2 extra uitzending(en)
1 extra uitzending(en)
2 extra uitzending(en)
3 extra uitzending(en)
1 extra uitzending(en)
2 extra uitzending(en)
4 extra uitzending(en)
1 extra uitzending(en)
2 extra uitzending(en)
4 extra uitzending(en)

Bovengenoemde resultaten en bijbehorende beloningen gelden alleen als de klimmer bij de beste helft van het
deelnemersveld hoort.

Wildcards
Voor het seizoen 2019 zullen de volgende wedstrijden gelden als meetmoment voor de wildcards:
Boulder 3 2019, Monk Amsterdam
NK lead 2018, Neoliet Utrecht
Open NK Speed 2018, IVY Sittard
Voor lead en speed is dit meetmoment niet kort op het internationale seizoen, dit is momenteel echter niet
realiseerbaar. Voor seizoen 2020 is het de bedoeling dat het meetmoment wel vlak voor het internationale
seizoen zal plaatsvinden. Voor de lead en speed wildcards zal de aanvraagtermijn daarom ook 90 dagen na
behalen zijn ipv 10.
Aan te vragen wildcards
Lead en Boulder
 1e plek: 3 wildcards
 2e en 3e plek: 2 wildcards
 4e en 5e plek: 1 wildcard
Extra wildcards binnen deze disciplines zijn aan te vragen op basis van:
 Top 40 tijdens Worldcup of Europees Kampioenschap
Speed
 1e, 2e en 3e plek: 1 wildcard, onder voorbehoud van een prestatie:
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o
o

Bij de dames onder X seconden
Bij de heren onder X seconden

Extra wildcards binnen deze discipline zijn aan te vragen op basis van:
 Top 40 tijdens Worldcup of Europees Kampioenschap
 Heren: een tijd sneller dan X seconden tijdens Worldcup of Europees Kampioenschap
 Dames: een tijd sneller dan X seconden tijdens Worldcup of Europees Kampioenschap
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Bijlage 2. SELECTIE 2019

A-selectie
Nvt

B-selectie
Nvt

C-selectie
-

Don van Laere
Julia Meijer
Lynn van der Meer
Nikki van Bergen
Tim Reuser
Vera Zijlstra
Mark Brand
Jules Kluwer (Speed)

Selectie Paraklimmen
-

Mees Vooijs
Renske Nugter
Fedde Benedictus

Jong Oranje
Junioren
Nikola Byelov
Ysa Rakestraw
Jeugd A
Jeugd B
-

Iwan Pasveer
Jens de Louw
Leto Cavé
Mischa Radt
Paul Brand
Pleun Frank
Ynze Visser

Edith Savenije
Lisa Klem

Begeleiding
Hoofd Sport
Rogier Wouters – rogier.wouters@nkbv.nl

Bondscoaches
Michiel Nieuwenhuijsen (Lead, Boulder, Jong Oranje)
Mathieu Ceron (Lead, Boulder, Jong Oranje)
Aukje van Weert (Lead, Boulder, Jong Oranje)
Berber Brouns (paraklimmen)
begeleidingsteam@nkbv.nl
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Assistent trainers/coaches
Elko Schellingerhout

Afspraken
In 2019 wordt met het oog op prestaties een uitzondering gemaakt voor Vera Zijlstra op internationale
uitzendingen. Van haar wordt niet gevraagd als onderdeel van de ploeg aanwezig te zijn. Zij kan op eigen
gelegenheid reizen en verblijven.
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Bijlage 3. QUOTA WEDSTRIJDEN (o.v.b. wijzigingen IFSC rules 2019)
WK’s
12.4.2 Subject to Article 12.2.1, member federations may register on the official IFSC registration form a National
Team comprising (where applicable):
i. Any current Adult/Youth World/Continental Champion (who shall be registered for the Discipline in which
they are champion) and any current Adult/Youth Overall World/Continental Champion ; and
ii. In addition to (a), a further five (5) competitors for each Category and Discipline of the competition.
Daarbij per per gender maximal 1 extra deelnemer in de combined.
WC series
11.4.2 Subject to Article 11.2.1, member federations may register on the official IFSC registration form a National
Team comprising (where applicable):
i. Any competitors ranked tenth (10th) or above on the relevant World Ranking at the start of the Calendar
Year; and
iii. for each Category and Discipline of the competition:
i) Where the member federation is not the host country: up to five (5) further competitors; or
ii) Where the member federation is the host country: up to ten (10) competitors.
EK’s
1.4.3 Subject to articles 1.2.3. and 1.2.2, Member Federations may register as competitors:
(a) any current World/European Champions (who shall be registered for the discipline in which they are
champion) and any current Overall World/European Champions; and in addition
(b) up to five (5) competitors in each category of each discipline of the competition.
WJK’s
13.4.2 Subject to Articles 13.2.1 and 13.2.2, member federations may register on the official IFSC registration
form a National Team comprising (where applicable):
i. Any current Adult/Youth World/Continental Champion (who shall be registered for the Discipline in which
they are champion) and any current Youth Overall World/Continental Champion ; and
ii. In addition to (a), a further three (3) competitors for each Category in each Age Group and Discipline of
the competition.
iii. In addition to a) and b) , a further two (2) competitors for each Category in each Age Group competing
for the overall. These competitors must have participated in all the 3 disciplines to be ranked in individual
disciplines and overall.
EJK’s
2.4.3 Subject to article 2.2.2 and 2.2.3, Member Federations may register as competitors
(a) Any current Adult/Youth World/European Champions (who shall be registered for the discipline in which
they are champion) and any current Adult/Youth Overall World/European Champions; and in addition
(b) up to four (4) official team members for each category and each age group of each discipline of the
competition.
EYC’s
3.2.2 Subject to article 2.2., member federations shall be permitted to register on the official IFSC registration
form a National Team comprising (where applicable):
(a) Four (4) official team members in each category in each age group of each discipline of the
competition. The hosting country shall be entitled to register two (2) more competitors in each age group
and category
(b) Any current Adult/Youth World/European Champions (who shall be registered for the Discipline in
which they are champion) and any current Adult/Youth Overall World/European Champions
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Bijlage 4. KWALIFICATIE SYSTEEM TOKYO 2020
A. EVENTS (2)
Men’s Events (1) Combined (Boulder, Lead & Speed)
Women’s Events (1) Combined (Boulder, Lead & Speed)
B. ATHLETES QUOTA
1. Total Quota for Sport Climbing:

Qualification Places

Host Country
Places

Tripartite Commission
Invitation Places

Total

18
18
36

1
1
2

1
1
2

20
20
40

Men
Women
TOTAL

2. Maximum Number of Athletes per NOC:

Quota per NOC
Men
Women
TOTAL

2
2
4

Event Specific Quota
2 athletes per event
2 athletes per event

3. Type of allocation of Quota Places:
The quota place is allocated tot the athlete(s) by name.
C. ATHLETES ELIGIBILITY
All athletes must comply with the provisions of the Olympic Charter currently in force, including but not limited to,
Rule 41 (Nationality of Competitors) and Rule 43 (World Anti-Doping Code and the Olympic Movement Code on
the Prevention of Manipulation of Competitors). Only those athletes who comply with the Olympic Charter may
participate in the Olympic Games Tokyo 2020.
Additional IF Eligibility Criteria:
To be eligible to participate in the Olympic Games Tokyo 2020, all athletes, including those receiving Tripartite
Commission Invitation Places and Host Country Places, must:
 Hold a valid International license issued by the IFSC for the Olympic Games year at the date of the final
entries deadline (6 july 2020);
 Not have been banned from participating in any IFSC competition for whatever reason during the Olympic
Games yead;
 Have participated at least in one (1) of the events mentioned in section D ‘Qualification Pathway’ of this
document.
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D. QUALIFICATION PATHWAY
Qualification Places
The qualification events are listed in hierarchical order of qualification.
MEN & WOMEN

Number of
Quota Places

Qualification Event
D.1. IFSC Combined World Championships (WCH) 20 – 21 August 2019, Hachioji Tokyo,
(JPN)

7

The seven (7) highest placed athletes per gender at the World Championships will be
allocated one (1) quota place, respecting the maximum quota per gender per NOC.
D.2. Olympic Qualifying Event 2019, 28 November – 1 December, Toulouse (FRA)

6

The twenty (20) highest ranked athletes per gender, not yet qualified through D.1. above,
at the Overall World Cup Ranking will be selected for participating in the Olympic
Qualifying Event.
Then, the six (6) highest placed athletes per gender at the Olympic Qualifying Event will
be allocated one (1) quota place, respecting the maximum quota per gender per NOC.
D.3. IFSC Combined Continental Championships (CCH) 2020

5

The highest placed athlete at the Continental Championships will obtain one (1) quota
place, respecting the maximum quota per gender per NOC, at each of the following CCH
sanctioned by IFSC:
 Africa, 1 – 3 May, Johannesburg (RSA)
 Asia, 18 – 24 May, Morioka (JPN)
 Europe, 16 – 18 April Moscow (RUS)
 Pan-Am, 27 February – 1 March, Los Angeles (USA)
 Oceania, 18 – 19 April, Sydney (AUS)
In case the highest placed athlete already obtained a quota place through D.1 or D.2, the
quota place will be allocated to the next best ranked athlete, not yet qualified, at the same
Continental Championship.

HOST COUNTRY PLACES
The Host Country is guaranteed one (1) male and one (1) female athlete, on the condition that the athletes
meet the eligibility requirements described under section C of this document and that the athletes participate
in at least in one (1) of the events mentioned in section D “Qualification Pathway” of this document.
TRIPARTITE COMMISSION INVITATION PLACES
One (1) male and one (1) female Tripartite Commission Invitation Place are made available to eligible NOCs
at the Olympic Games Tokyo 2020.
The selected athletes shall meet the required technical level and the eligibility criteria defined under section C
of this document. In addition to that, the athletes must participate in the IFSC Combined World Championships.
The International Olympic Committee will invite all eligible NOCs to submit their requests for Tripartite
Commission Invitation Places (date TBC). The Tripartite Commission will confirm, in writing, the allocation of
invitation places to the relevant NOCs after the end of the qualification period for the concerned sport (date
TBC).
Detailed information on Tripartite Invitation places is contained in the “Tokyo 2020 - Tripartite Commission
Invitation Places – Allocation Procedure”.
E. CONFIRMATION PROCESS FOR QUOTA PLACES
The IFSC will publish the results of the:
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 Combined World Championships within 2 days after the last day of the event on its website at link.
 Olympic Qualifying Event within 2 days after the last day of the event on its website at link.
 Combined Continental Championships within 2 days after the last day of the event on its website at link.
The IFSC will confirm in writing to the NOCs within five (5) days after the last day of each event, or ranking,
the quota places they have obtained.
The NOCs will then have two (2) weeks to confirm to the IFSC that they wish to use these quota places, as
detailed in section H. Qualification Timeline.

F. REALLOCATION OF UNUSED QUOTA PLACES
Reallocation of unused Qualification Places
If an allocated quota place is not confirmed by the NOC by the confirmation of quota place deadline or is
declined by the NOC, the quota place will be reallocated to the next best-ranked athlete, not yet qualified, at
the respective event where the quota place was obtained.
Reallocation of unused Country Places
Unused Host Country Place(s) will be reallocated to the next highest placed athlete, not yet qualified, in the
Combined World Championships 2019 in Tokyo, respecting the maximum quota per gender per NOC.
Reallocation of unused Tripartite Places
If the Tripartite Commission is not able to allocate a Tripartite Commission Invitation Place, it will be reallocated
to the next highest placed athlete, not yet qualified, in the Combined World Championships 2019, respecting
the maximum quota per gender per NOC.

G. QUALIFICATION TIMELINE

Date
20 -21 August 2019
28 November – 1 December 2019

Insert Tripartite Invitations Application Deadline
Insert Information Date
Insert Confirmation Date
Insert Tripartite Invitations Confirmation Date
Insert Reallocation Dates
6 july 2020
24 july – 9 august 2020

Milestone
IFSC Combined World Championships (WCH)
Hachioji-Tokyo, (JPN)
Olympic Qualifying Event, Toulouse (FRA)
IFSC Combined Continental Championships (CCH)
2020
 Africa, 1 – 3 May, Johannesburg (RSA)
 Asia, 18 – 24 May, Morioka (JPN)
 Europe, 16 – 18 April Moscow (RUS)
 Pan-Am, 27 February – 1 March, Los Angeles
(USA)
 Oceania, 18 – 19 April, Sydney (AUS)
Deadline for NOC’s to submit their requests for
Tripartite Commission Invitation Places
IFSC to inform NOC’s/ NF’s of their allocated quota
places
NOC’s to confirm use of allocated quota places to
IFSC
The tripartite Commission to confirm in writing the
allocation of Incitation Places to the NOCs
IFSC to reallocate all unused quota places
Tokyo 2020 Sport Entries deadline
Olympic Games Tokyo 2020
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Bijlage 5. NORMEN EN LIMIETEN NOC*NSF
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