Criteria talenten status 2019
De JBN hanteert samen met NOC*NSF criteria voor het toekennen van talentstatussen. Hiervoor worden zogenaamde
talentprofielen gebruikt die door NOC*NSF zijn vastgesteld. Sinds september 2010 is een talentstatus een voorwaarde
voor de faciliteiten op een Topsport Talent/LOOTscholen in Nederland.
De statussen worden toegekend als wordt voldaan aan óf de programma eis óf de prestatie eis. Voor de criteria op basis
van een prestatie gelden de resultaten van het lopende seizoen*. De status van judoka’s die voldoen aan de programmaeis wordt per 1 september toegekend voor de duur van 1 jaar. De status van judoka’s die voldoen aan de prestatie-eis
wordt uiterlijk 1 mei toegekend voor de duur van 1 jaar. Voor sporters die na 1 mei in het lopende seizoen nog de prestatieeis halen, wordt ook de status toegekend voor de duur van 1 jaar.
Sporters die een status toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor voorzieningen van de zeven Regionale
Topsportorganisaties (RTO), de voormalige Olympisch netwerken. Bij de RTO zijn regionale organisaties aangesloten die
talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. Voor een overzicht van alle RTO kun je kijken
op www.nocnsf.nl.

*

Het seizoen loopt van september t/m augustus.
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Programma eis

Internationaal
talent (IT)

(NT)

Nationaal talent

Belofte (B)

Nationaal talent
(NT)

Belofte (B)

Categorie
in 2019

Prestatie eis†

(-15)

1x per week RTC
training op hoofd/sublocatie + 1x
per week
ochtendtraining op
sublocatie/LOOTschool

n.v.t.



Top 5 NK -15

n.v.t.

n.v.t.

Cadet (-18)

1x per week RTC
training op de
hoofdlocatie +
1x per week & 1x
per maand NTC
training +
2x per week
ochtendtraining op
hoofd/sublocatie/LOOTschool

Fulltime RTC
programma op
hoofdlocatie



Top 5
meetmoment
Den
Haag/Enschede
-18; of
Top 5 NK -18;
of
Onderdeel van
selectie -18
voor
internationale
toernooien










Onderdeel van
selectie op WK18, EK-18 en/of
EJOF-18; of
Top 7 op Cadet
European Cup
(alleen meetmomenten)



Top 5 op WK18, EK-18 en/of
EJOF-18; of
Top 3 op Cadet
European Cup
(alleen meetmomenten)

voor alle toernooien (m.u.v. titeltoernooien) geldt dat er minimaal twee wedstrijden moeten zijn gewonnen voordat de uitslag meetelt
als prestatie eis.
†
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Junior (-21)

n.v.t.

Fulltime
programma op
hoofdlocatie RTC of
op NTC

n.v.t.

n.v.t.









Senior (-23)

‡

n.v.t.

Fulltime
programma op
hoofdlocatie RTC of
op NTC

n.v.t.

n.v.t.




Top 5 op EK21; of
Top 7 WK-21;
of
Top 3 op Junior
European Cup;
of
Top 3 op
internationale
toernooien in
het buitenland,
behorende bij
traject -21; of
Top 5 op
Senior
European Cup.
Top 5 op EK23; of
Top 3 op Senior
European Cup
behorende bij
traject -23.‡

Alleen in combinatie met prestatie-eis.
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