Selectie criteria
Bedoeld om te bepalen of en wie naar een eindtoernooi gaat bij de senioren. De bondscoaches
bepalen wie geselecteerd wordt volgens onderstaande prioriteitscriteria en dragen deze atleten
voor aan het bestuur.
FIAS ranking
Wanneer een atleet op de opgeschoonde wereldranglijst een top 8 positie heeft en er geen
andere Nederlander ook in die top 8 staat dan vergaart hij de eerste rechten om deel te nemen
namens de Sambo Bond Nederland, mits hij zich conformeert aan de richtlijnen en voorwaarden
van de Sambo Bond Nederland omtrent deelname aan eind toernooien.
Wanneer meerdere atleten in de top 8 opgeschoonde FIAS lijst staan dan gaat de hoogst
geplaatste op de nationale ranglijst.
Wanneer een atleet nummer 1 staat op de nationale ranglijst maar geen (top 8) klassering in de
FIAS ranking heeft, bepalen de bondscoaches of de atleet in aanmerking komt voor deelname.
Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden, kansen, toekomst en veiligheid.
Wanneer een atleet lid is van de Sambo Bond Nederland maar niet op beide lijsten voorkomt
maar de bondscoaches zien kansen of toekomst voor deze atleet, is deelname mogelijk. Ook hier
bepalen de bondscoaches of de atleet wordt voorgedragen aan het bestuur. Er zal vanuit de
bondscoaches te allen tijde een verklaring op schrift worden voorgelegd met uitleg waarom deze
atleet geselecteerd is.
Nationale ranglijst
De Nationale ranglijst wordt bepaald door punten te verzamelen op A en B toernooien. Wie de
meeste punten heeft staat boven aan en verwerft zo de eerste rechten. Zie onderstaand
puntensysteem.
Puntensysteem
A toernooien, NK en Dutch Open:
- Deelname 4 punten
- Gespeelde partij 2 punten
- 1e plaats 24 punten
- 2e plaats 16 punten
- 3e plaats 12 punten
- 5e plaats 6 punten
B toernooien
- Deelname 2 punten
- Gespeelde partij 1 punt
- 1e plaats 12 punten
- 2e plaats 8 punten
- 3e plaats 6 punten
- 5e plaats 3 punten
Coaching
Op eindtoernooien en A-toernooien wordt gecoacht door de bondscoaches (of door
bondscoaches gedelegeerde coaches) van Sambo Bond Nederland.
Op het NK, Dutch Open en B-toernooien zijn de clubs zelf verantwoordelijk voor de coaching.
Disclaimer
In alle gevallen of situaties waar deze opzet niet in voorziet maken de bondscoaches een keuze
waarbij het belang van de Sambo Bond Nederland bovenaan staat. Na die keuze is het wederom
het bestuur van de Sambo Bond Nederland die de keuze definitief maakt. Het bestuur is te allen
tijde eindverantwoordelijk.
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