Watersportverbond Talentplan 2017
Grant + Talent status document
Voor zeilers van de Topzeil Academie geldt er een Grant systeem voor bepaalde internaꗎ�onale
wedstrijden, zie bijlage per discipline voor welke wedstrijden, alsmede de bijbehorende Grant
vergoeding i.c.m. de prestaꗎ�e eis.
Een systeem waar op basis van prestaꗎ�e, (een deel van de) kosten kunnen worden terugverdiend.
Dit systeem is er om te zorgen dat:
 Zeilers/ Surfers leren de juiste wedstrijden uit te zoeken waar ze leren winnen, i.p.v.
achteraan meevaren.
 Er extra geld komt bij onze presterende toppers, zodat deze iets extra’s kunnen doen.
 Zeilers/ Surfers leren omgaan met druk.
 De minder kapitaal krachꗎ�ge zeilers de mogelijkheid hebben om internaꗎ�onaal te varen.
Daarnaast staat in deze tabel aangegeven op welke wedstrijden (‘SE’) een Talent status kan worden
behaald. Het streven is dat een sporter 2 kansen per seizoen hee觠 om een status te varen in een
Talentplan Olympische klasse (jeugd). De prestaꗎ�e‐eisen per klasse zijn in het document
‘Talentproﬁelen 2017’ op de website terug te vinden..
De Grants en Statussen worden uitgekeerd aan zeilers, mits onderdeel van de Topzeil Academie, op
basis van ranking. Er is een maximum aan het aantal uit te keren Grants, zie bijlage voor aantal Grants
per discipline en wedstrijd. Er is geen maximum voor IT/NT‐statussen, alleen een prestaꗎ�e eis en een
commitment eis in de toekomst.
Voor W(J)K’s buiten Europa en/of een verplichte boot charter geldt dat zeilers een Gegarandeerde
“Bronze” Grant uitgekeerd krijgen (mits de het budget het toelaat). De toewijzing gebeurt op basis
van selecꗎ�e via daarvoor aangewezen wedstrijden.
Opmerkingen:
●
●
●

Jaarlijks wordt de bijlage herzien en worden de Evenementen en het aantal Grants bepaald
Waar er onduidelijkheid is beslist het Watersportverbond
Wanneer er gemengd gevaren wordt zal er aparte mannen / vrouwen rankings gemaakt
worden, mits in de bijlage staat aan gegeven dat er aparte mannen/vrouwen Grants zijn.

Bijlage: Grant tabellen 1 mans / windsurfen / 2 mans

2 mans (skiff 49er en 49er FX)
Er is dit jaar gekozen om het grant budget van de 2 mans (Skiﬀ) Topzeil Academie klassen niet
individueel uit te keren. Het budget wordt ingezet om een totale lasten verlaging van de ploeg te
bewerkstelligen. Op deze manier zijn er geen conﬂicterende individuele prestaꗎ�e belangen en kan er
maximaal door gewisseld worden, wat de leercurve van de sporters ten goede komt.

