Criteria voor de SPORT VLAANDEREN lijsten 2017-2018
In het nieuwe decreet voor sportfederaties wordt enkel nog Sabelschermen erkend als Topsport en
worden dus enkel sabelschermers nog in rekening gebracht voor de Sport Vlaanderen-lijst.
Geïdentificeerde topsporttalenten
Om op de lijst van geïdentificeerde topsporttalenten te komen moet men aan de drie onderstaande
voorwaarden voldoen:
1. Leeftijdscategorie van de miniemen, cadetten en junioren sabel
2. Leerling van de topsportschool sabel
OF
een positieve evaluatie behalen op de VSB jeugdhappening die 2 jaar geldig is (sabelschermer)
OF
een significant resultaat behalen dat 2 jaar geldig is:


Cadet sabel: top 50% op een selectiewedstrijd voor het EK of WK cadetten



Junior sabel: eerste ronde door op een selectiewedstrijd voor het EK of WK junioren

3. Wedstrijdkalender binnen de gezette termijn en op een geijkt formulier overmaken aan het
secretariaat van de VSB.

Beloftevolle jongeren
Om op de lijst van beloftevolle jongeren te komen moet men aan de zes onderstaande voorwaarden
voldoen:
1. Leeftijdscategorie van de cadetten, junioren en U23 sabel
2. Leerling van de topsportschool sabel
OF
Voldoen aan de voorwaarden van selectiemogelijkheid 1 of 2 OF zich selecteren via deliberatie op
dossier voor het EK of WK cadetten, junioren of het EK U23 sabel. Schermers die zich selecteren via
wildcard komen hier dus niet in aanmerking. Na selectie blijft men, zonder het opnieuw behalen van
de norm, maximum 2 seizoenen op de lijst staan. In geval van blessure of andere uitzonderlijke
omstandigheid kan dit anders beoordeeld worden. Het oordeel van de Topsportcommissie zal hier
bepalend zijn.
3. Minimale trainingsintensiteit van gemiddeld 8u/week kunnen aantonen
4. Minimum deelname van 2/3 van de VSB bondstrainingen sabel
5. Wedstrijdkalender en jaarplanning binnen de gezette termijn en op een geijkt formulier
overmaken aan het secretariaat van de VSB
6. Minstens 1x per jaar een gezondheidsonderzoek ondergaan en in samenspraak met de physical
coach van de VSB een inspanningstest of een screening ondergaan.

Elitesporters
Om op de lijst van elitesporters te komen moet men aan de zes onderstaande voorwaarden voldoen:
1. Leeftijdscategorie senioren of U23 en junioren die presteren bij de senioren sabel
2. Voldoen aan de voorwaarden van selectiemogelijkheid 1 of 2 OF zich selecteren via deliberatie op
dossier voor het EK of WK senioren sabel. Schermers die zich selecteren via wildcard komen hier dus
niet in aanmerking. Na selectie blijft men, zonder het opnieuw behalen van de norm, maximum 2
seizoenen op de lijst staan. In geval van blessure of andere uitzonderlijke omstandigheid kan dit
anders beoordeeld worden. Het oordeel van de Topsportcommissie zal hier bepalend zijn.
3. Minimale trainingsintensiteit van gemiddeld 10u/week kunnen aantonen
4. Minimum deelname van 2/3 van de VSB bondstrainingen sabel
5. Wedstrijdkalender en jaarplanning binnen de gezette termijn en op een geijkt formulier
overmaken aan het secretariaat van de VSB
6. Minstens 1x per jaar een gezondheidsonderzoek ondergaan en in samenspraak met de physical
coach van de VSB een inspanningstest of een screening ondergaan.

