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7 Annex B: Selectiecriteria ISSF disciplines 

7.1 Hoe selecteren voor deelname aan internationale wedstrijden? 

Selectiepunt halen 

Door deelname aan de selectiewedstrijden kunnen selectiepunten1 worden behaald. Deze selectiepunten 
worden opgenomen in de Nationale ranking. Wanneer men – in een periode van 12 maanden - 3 selectiepunten 
van een bepaald niveau behaalt, dan wordt men als een atleet voorgedragen aan de topsportcommissie om 
opgenomen te worden in een topsportprogramma. 

Beoordeling door topsportcommissie 

De topsportcommissie bespreekt de voordracht. 

Naast de behaalde resultaten houdt de topsportcommissie rekening met verschillende criteria om te bepalen of 
iemand in aanmerking komt voor opname in een topsportprogramma. O.a. volgende criteria worden mee in 
overweging genomen: ontwikkelingslijn, motivatie en toewijding 

Na bespreking wordt de atleet op de hoogte gebracht van de beslissing en in welke atleten categorie hij/zij al 
dan niet wordt ingedeeld met vermelding van behaald prestatieniveau  

De atleet blijft deel uitmaken van het topsportprogramma tot de topsportcommissie een ander beslissing neemt 
op basis van  

 De atleet behaalt het niveau niet meer. Dit vertaalt zich in geen bevestiging van de behalen van 3 
selectiepunten in de vorige 12 maanden. 

 De atleet leeft het afsprakenkader voor geselecteerde atleten niet na 

7.2 Aan welke internationale wedstrijden wordt er deelgenomen 

Afhankelijk van de atleten categorie en behaald prestatieniveau wordt bekeken aan welke internationale 
wedstrijden kan deelgenomen worden. De wedstrijdplanning wordt in overleg met de atleet doorgenomen. 

Selectie door de Topsportcommissie 

Op het moment van inschrijving voor een wedstrijd wordt gekeken wie op basis van de selectievoorwaarden in 
aanmerking komt voor deelname aan de wedstrijden. 

Bij deze beslissing wordt ook rekening gehouden met budgettaire mogelijkheden.  

 Als het een internationale wedstrijd betreft waar een verplaatsing met het vliegtuig nodig is zal minimaal 1x 
de unieke score moeten behaald worden. 

 Als er meer atleten aan de selectievoorwaarden voldoen dan er startplaatsen op de wedstrijd zijn, zal er 
een selectie gemaakt worden op basis van de geldende ranking en op basis van de evaluatie van de 
atleten.  

De topsportcommissie beslist wie in naam van VSK mag deelnemen. Voor ISSF wedstrijden wordt deze 
deelname afgestemd met de Nationale Koepel 

7.3 Selectiewedstrijden 

7.3.1 Wie kan deelnemen 

Iedereen kan zich aanmelden voor deelname aan de selectiewedstrijden indien men voldoet aan volgende 
voorwaarden:  

 Lid zijn van VSK. 

 
1 Selectiepunten: de te behalen selectiepunten zijn raadpleegbaar op de website www.sportschieten.be   
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 In het bezit zijn van een sportschutterslicentie in de categorie waarin men deelneemt. 
 Aanmelden via het online formulier op de website. 
 De minimum score voor deelname behaald hebben op een officiële wedstrijd in de loop van het voorbije 

jaar. Een officiële wedstrijd is een wedstrijd waar er officiële arbitrage aanwezig is. 

7.3.2 Selectiewedstrijden 

Wedstrijden die meetellen om selecties te behalen  

• Regionale selectiewedstrijden 
• Nationale selectiewedstrijden 
• Vlaams Kampioenschap  
• Nationaal Kampioenschap  
• Alle Internationale wedstrijden die voorkomen op de kalender van het betreffende jaar 

Deelname aan selectiewedstrijden is steeds op eigen kosten van de atleet. 

7.4 Definities 

Categorieën atleten 

 Elite sporter: de atleet die op korte termijn (lopende Olympiade) kan presteren op internationaal niveau 
bij de senioren. Wordt ondersteund via een prestatieprogramma; 

 Beloftevolle jongeren: de atleet die op middellange termijn (Olympiade n+1) kan presteren op 
internationaal niveau bij de senioren. Wordt ondersteund via een ontwikkelingsprogramma; 

 Geïdentificeerd topsporttalent: de atleet die op middellange termijn (Olympiade n+1) kan presteren op 
internationaal niveau bij de senioren. Wordt ondersteund via een ontwikkelingsprogramma; 

 Geïdentificeerde talent: de atleet die op lange termijn (Olympiade n+2) kan presteren op internationaal 
niveau bij de senioren. Wordt ondersteund via een talentdetectieprogramma; 

 Competitieve selectieschutter: de atleet die deelneemt aan de selectiewedstrijden, zonder opgenomen 
te zijn in één van de hierboven beschreven programma’s. 

Programma’s 

 Prestatieprogramma: een topsportprogramma, waarvan de finaliteit ligt op de komende Olympiade, met 
als doelcompetities de eerstvolgende OS, het WK, het EK of als equivalent beoordeelde competities op basis 
van het internationale prestatieniveau; 

 Ontwikkelingsprogramma: een topsportprogramma, waarvan de finaliteit ligt op de Olympiade n+1, 
met als doelcompetities de OS of PS, het WK, het EK of als equivalent beoordeelde competities op basis van 
het internationale prestatieniveau; 

 Talentdetectieprogramma: een topsportprogramma, waarvan de finaliteit op volgende Olympiades ligt, 
met als doelcompetities de OS, het WK, het EK of als equivalent beoordeelde competities op basis van het 
internationale prestatieniveau. Het topsportprogramma beoogt een succesvolle doorstroom (kwaliteit en 
kwantiteit) van talentvolle jongeren in het ontwikkelingsprogramma van de topsportfederatie. 

Nationale ranking 

De nationale ranking bevat de in de laatste 12 maanden behaalde scores op de erkende selectiewedstrijden. De 
ranking wordt bepaald op basis van de 3 beste resultaten in deze periode. De ranking wordt maandelijks 
geüpdatet en op de website geplaatst. 

Niveau internationale wedstrijden 

 Nationaal: Internationale (vriendschappelijke) wedstrijden die plaatsvinden in België en omgeving 
 Internationaal: Internationale wedstrijden binnen Europa met uitzondering van de wedstrijden van 

niveau World 
 World: Europees Kampioenschap, European Games, Wereldkampioenschap, World Cup en Olympische 

Spelen 

Elk jaar wordt een kalender opgesteld van wedstrijden met vermelding van hun niveau.  


