Richtlijnen selectieschutters 2017
Belangrijk: deze richtlijnen zijn voorlopig en kunnen steeds
bijgewerkt en veranderd worden.

1. Wie kan/moet deelnemen aan de selectiewedstrijden?
Iedereen kan zich aanmelden voor deelname aan de selectiewedstrijden indien voldaan is
aan volgende voorwaarden.
* lid zijn van VSK
* Tijdig aanmelden via online formulier op website (vanaf midden oktober
beschikbaar)
* De minimum score voor deelname behaald hebben op een officiële wedstrijd (in de
loop van de voorbije 2 jaar)
* In het bezit zijn van een sportschutterslicentie in de categorie waarin men
deelneemt.
*Er worden trainingen georganiseerd op de stand VSK te Mechelen voor een aantal
aangeduide schutters . Vermoedelijk zal dit in 1 of 2 groepen gebeuren
Een deelname aan 60% van deze trainingen is verplicht voor de atleten die een
bepaald selectie norm hebben behaald

De beloftevolle jongeren in de categorie Cadet en Junior worden automatisch uitgenodigd
voor de selecties. Hun deelname hieraan is dan verplicht om in aanmerking te komen voor
opvolging en begeleiding in het lopende jaar. Zij dienen wel het aanvraag formulier in te
vullen om een makkelijke opvolging te verzekeren.

2. Opvolging
Van alle atleten die zich opgeven voor deelname aan de selectiewedstrijden en die
voldoen aan de criteria wordt een prestatiecurve bijgehouden.
In deze tabellen word met volgende resultaten rekening gehouden
● Master Of Flanders
● Nationale selectiewedstrijden
● Provinciale kampioenschap
● Landelijke kampioenschap
● Nationale kampioenschap
● Internationale wedstrijden
Deze dienen om de ‘groei’ van de atleten in kaart te brengen

3. Categorieën internationale wedstrijden
De internationale wedstrijden worden onderverdeeld in volgende categorieën:
● Nationaal: Internationale wedstrijden die plaatsvinden in België en omgeving.
Verplaatsing en eventueel logement is te koste van de deelnemer.
● Internationaal: Kleine Internationale wedstrijden binnen Europa met open
inschrijvingen
● Internationaal +: Belangrijke Internationale wedstrijden binnen Europa (geen EK,
WK,WC’s en OS)
● World: EK, World Cups binnen Europa en WK indien binnen Europa en indien de
verplaatsing gebeurt met de wagen
● World + (unieke prestatie) : EK (indien verplaatsing met vliegtuig), World Cups en
WK indien deze plaats vinden buiten Europa

4. Selectiewedstrijden
Wedstrijden die meetellen om selecties te behalen
● Nationale selectiewedstrijden
● Landelijk Kampioenschap
● Nationaal Kampioenschap
● Alle Internationale wedstrijden waaraan men heeft deelgenomen als lid van het
team
Internationale wedstrijden die erkend worden als selectiewedstrijd (lijst wordt
opgemaakt bij de start van het jaar, in overleg met de URSTBf) maar waar we als
team niet aan deelnemen. Selectieschutters mogen hier op eigen initiatief aan
deelnemen.
Een bijkomende selectie methode zal vanaf dit jaar worden ingevoerd.
Op bepaalde momenten zullen interne selecties worden gepland waarvoor dan een
aantal deelnemers voor worden uitgenodigd. Tijdens deze interne selecties zal door
de deelnemers een vormbehoud moeten worden aangetoond alvorens men kan
deelnemen aan een geplande wedstrijd

5. Wat realiseren om geselecteerd te worden
De, in de laatste 12 maanden, behaalde scores op de erkende selectiewedstrijden
(zie hoger) worden bijgehouden in een overzichtstabel.
Merk op:
● Indien een internationale wedstrijd meerdere wedstrijddagen telt, wordt enkel het
hoogst behaalde punt in rekening gebracht voor het behalen van de selecties.

Deze ranking lijst wordt bij het begin van elke maand geactualiseerd en op de site
geplaatst.
De dag van inschrijving voor een internationale wedstrijd wordt gekeken wie 3 x het
minimale selectiepunt behaald heeft in de voorbije 12 maand. Indien dit behaald
werd kan de atleet in aanmerking komen om deel te nemen aan de internationale
wedstrijd. De minimaal te behalen selectiepunten zijn te vinden op de website. (de
normen voor 2017 worden kortelings gepubliceerd)
Bvb: op 15 april moeten de inschrijvingen doorgegeven worden voor de 4-landen
wedstrijd van eind juni. Dan wordt op de lijst van april gekeken wie voldaan heeft aan
de criteria in de voorbije 12 maand. Dus van april vorig jaar tot eind maart dit jaar.
Deze atleten komen in aanmerking voor deelname.
Aan de hand van de behaalde selectiepunten worden de atleten onderverdeeld in volgende
categorieën:
● Elite Nationaal : behalen van minimaal 3 x score elite nationaal
● Elite Internationaal: behalen van minimaal 3 x score elite internationaal
● Elite Internationaal +: behalen van minimaal 2 x score elite internationaal en 1 x score
elite World
● Elite World: behalen van minimaal 3 x score elite World
● Elite World + (unieke prestatie) : behalen van minimaal 2 x score elite World en 1 x de
unieke prestatiescore
Indien er meer schutters de norm behaald hebben dan startplaatsen op de wedstrijd zal er
een selectie gemaakt worden volgens de ranking van de behaalde resultaten op de
overzichtslijst.
Het aantal deelnemers dat uitgezonden worden naar een wedstrijd is afhankelijk van
● het maximaal aantal deelnemers dat kan en mag ingeschreven worden voor de
wedstrijd in een bepaalde categorie
● de budgettaire mogelijkheden
Bij het opstellen van een team (indien er een ploegenrangschikking is) wordt het team
samengesteld volgende ranking van de behaalde resultaten op de overzichtslijst.

6. Afspraken - rechten en plichten
Hieronder volgen een paar algemene afspraken
● De atleten die in aanmerking wensen te komen om deel uit te maken van de ploeg
op internationale wedstrijden zijn verplicht om deel te nemen aan de selectie
wedstrijden, de Landelijke en Nationale Kampioenschappen.
● De atleten die opgenomen zijn op de lijst van deelnemers van een internationale
wedstrijd en die door omstandigheden niet kunnen deelnemen moeten die asap
melden aan de TD (= Technisch Directeur) en aan het secretariaat doorgegeven. En
dit minimum 3 weken voor de wedstrijd. Bij afwezigheid door ziekte, wordt een
doktersattest gevraagd.

● De atleten dragen de gepaste kleding. Ze dragen de kledij van de nationale ploeg
op de wedstrijden waaraan zij deelnemen. Tijdens de verplaatsing naar buitenlandse
wedstrijden (vliegtuig, busje,…) wordt ook steeds de kledij van de nationale ploeg
gedragen.
● De inschrijvingen, overnachtingen, vervoer naar de wedstrijd en verzekering
worden geregeld en bekostigd door de federatie vanaf het niveau Internationaal. De
kosten die ter plaatse worden gemaakt, zoals maaltijden en vertier, worden door de
atleten zelf bekostigd alsook de afstand die ze moeten rijden om naar de
vertrekplaats te komen. Hiervoor worden geen extra onkosten uitbetaald.
● Wanneer een atleet op een internationale wedstrijd, waar hij aanwezig is, ook
wenst deel te nemen aan een discipline waarvoor hij het selectiepunt niet heeft
behaald, kan dat als de atleet
○ de inschrijvingskost en andere bijkomende kosten (evt bijkomende hotelkosten)
voor die bepaalde discipline zelf betaalt
○ niet langer hoeft te blijven of vroeger moet vertrekken dan de ploeg
De punten worden wel opgenomen voor de selectie tabellen
● De geselecteerde atleten zijn verplicht op regelmatige basis info te verschaffen aan
de TD voor wat betreft hun trainingen, voorbereidingen en wedstrijden waaraan zij
hebben deelgenomen. Dit om toch een zeker opvolging te hebben van de
geselecteerden door de Technische en Topsport commissie.
● De atleten nemen deel aan de door de federatie georganiseerde trainingen en
stages
● De atleten stellen in overleg met de technisch directeur hun korte,
middellange en lange termijn doelen vast.

Bovenstaande zijn de algemeen geldende richtlijnen. De uiteindelijke beslissing
van wie aan welke wedstrijden kan/mag deelnemen wordt genomen door de
Technische Directeur in overleg met de Topsportcommissie.

