
  

 

 
 

Puntenlimieten & informatie deelname wedstrijden alpineskiën 
 

Sneeuw 
 

Nationale puntenwedstrijd sneeuw 
Alle leeftijdscategorieën. Geen puntenlimiet. 
 
Kids Cup sneeuw 
Deelname voor categorie aspiranten en scholieren.  
Geen puntenlimiet. 
Op de finale Kids Cup sneeuw kunnen tevens deelnemers uit de categorie benjamins deelnemen. 
 
SnowStar sneeuw 
Geen puntenlimiet. 
Deelname vanaf geboortejaar 2014 t/m 2009. Uitsluitend 2010 en 
2009 die niet aan NJK-puntenlimiet voldoen. 
 
N(J)K sneeuw  
NJK: Deelname vanaf geboortejaar 2010 t/m 2005 
NK: Deelname vanaf geboortejaar 2004 
Kwalificatie vooraf: 
Een stand op een van de nationale ranglijsten seizoen 2013-2014 of later, of stand op de 
internationale FIS lijst die voldoet aan de volgende puntenlimieten: 

• aspiranten II:  < 380 NSkiV sneeuwpunten,  < 260 NSkiV baanpunten 
• scholieren I:  < 330 NSkiV sneeuwpunten,  < 230 NSkiV baanpunten 
• scholieren II:  < 290 NSkiV sneeuwpunten,  < 180 NSkiV baanpunten 
• junioren, senioren, masters: < 250 FIS-punten*, < 260 NSkiV sneeuwpunten, < 100 NSkiV 

baanpunten. 
 
-De limiet op basis van NSkiV sneeuwpunten kan behaald worden op het onderdeel slalom of 
reuzenslalom. Je bent daarmee op beide onderdelen startgerechtigd. 
- indien een skiër, in het seizoen 2020-2021, op een nationale wedstrijd in het buitenland onder 
auspiciën van de NSkiV zijn limiet behaald over 1 wedstrijdresultaat is dit voldoende voor plaatsing 
voor het NK alpine in de sneeuw op het onderdeel slalom en reuzenslalom. 
* Voor FIS-punten geldt de stand op de meest recente lijst of een lijst uit het verleden. 
 

• aspiranten I: 
Aspiranten I die op een Kids Cup sneeuw in het seizoen 2020-2021 een top 5-klassering 
aspiranten overall (aspiranten I en II samen) behalen kwalificeren zich voor deelname aan het 
NJK voor Aspiranten II slalom en reuzenslalom. 
Of 
Top 3 'aspiranten 1' ranking op de nationale ranglijst sneeuw SL of RS, lijst 3 seizoen 2020-
2021 

 
wildcards: 
Naast bovenstaande puntenlimieten kunnen er door de technische staf van de NSkiV wildcards 
worden uitgegeven aan aspiranten II die niet aan de eis voldoen, maar qua niveau wel tot de beste 
5 aspiranten van Nederland behoren. Tevens kunnen er wildcards worden gegeven aan aspiranten 
op basis van de wedstrijduitslag op de SnowStar wedstrijd sneeuw. De wildcards worden definitief 
bekendgemaakt op een nader te bepalen tijdstip tijdens de NK-week. De NSkiV heeft niet de 
verplichting om wildcards voor het N(J)K reuzenslalom en/of slalom te vergeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
N(J)K indoor 
NJK: deelname vanaf geboortejaar 2012. 
NK: deelname vanaf geboortejaar 2004. 
Geen puntenlimiet.  
Deelname aan de kwalificatiewedstrijd (geldend voor NSkiV punten) voorafgaand aan de finale is 
voor eenieder toegankelijk. Dit geldt voor zowel het NJK als het NK. 
 
NJK indoor aspiranten: (2009 t/m 2012) 
Er vindt een KC sneeuw plaats over 2 slalomomlopen door stubbies. 
De snelste 10 aspiranten meisjes en snelste 10 aspiranten jongens overall (aspiranten 1 en 2 
samen) gaan door naar de finalerun waar geskied wordt om de titel ‘NJK indoor 
categorie aspiranten’.  
De beste 2 aspiranten per geslacht uit de finale run mogen deelnemen aan de kwalificatiewedstrijd 
NJK voor scholieren en kunnen zich daar plaatsen voor de knock out-ronde van het NJK scholieren. 
 
Scholieren: 
De beste 20 skiërs per geslacht vanuit de kwalificatiewedstrijd kwalificeren zich voor de knock out-
ronde van het NJK scholieren. 
 
JSM (junioren, senioren, masters): 
De beste 20 heren en 16 dames van de kwalificatiewedstrijd kwalificeren zich voor de knock out-
ronde van het NK. In de knock out-ronde (1 run) kwalificeren de beste 10 heren en 8 dames zich 
voor de finale. 
 
Kwalificatie voor deelname categorie scholieren aan NK indoor 
De beste 15 scholieren per geslacht op de nationale ranglijst jeugd SL 2020-2021 lijst 1 zijn van 
tevoren gekwalificeerd om deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijd van het NK indoor. 
Scholieren die zich tijdens het NJK indoor bij de beste 5 skiërs (per geslacht) skiën en niet 
aan de bovengenoemde limiet voldoen, kwalificeren zich eveneens voor deelname aan de 
kwalificatiewedstrijd NK indoor. 
 
  



  

 

 
 

Baan 
Nationale punten wedstrijd baan 
Alle leeftijdscategorieën. Geen puntenlimiet. 
 
Kids Cup baan 
Deelname vanaf geboortejaar 2012 t/m 2005 
Aspiranten 1: < 450 NSkiV-punten baan 
Aspiranten 2: < 380 NSkiV-punten baan 
Scholieren 1: < 330 NSkiV-punten baan 
Scholieren 2: < 280 NSkiV-punten baan 
 

• op het moment van inschrijving geldende puntenlijst. 
• of in het skiseizoen van de betreffende Kids Cup baan twee wedstrijdresultaten behalen, 

behaald op 2 verschillende banen, waarvan het gemiddelde voldoet aan de bovenstaande 
puntenlimiet. 

• of in het seizoen van de betreffende Kids Cup baan het best geskiede resultaat met een 
toeslag van 20 % (met een minimum toeslag van 25 punten) en daarmee voldoet aan de 
bovenstaande puntenlimiet. 

 
2R@ce 
Deelname voor geboortejaar 2008 en ouder. 
geen puntenlimiet. Kwalificatie vindt plaats op de wedstrijddag zelf 
tijdens de NPWB voorafgaand aan de 2R@ce. De volgende skiërs 
plaatsen zich voor de 2R@ce (parallel). 

• Scholieren meisjes: top 8 
• Scholieren jongens: top 8 
• JSM dames: top 8 
• JSM heren: top 8 

Per categorie vindt een parallelwedstrijd plaatst waaruit per categorie de prijzen en seriepunten 
worden verdeeld. 
 
SnowStar 
Deelname voor geboortejaar 2014 t/m 2009.  
Geen puntenlimiet 
Uitsluitend voor geboortejaar 2009 en 2010 die niet aan NJK-puntenlimiet voldoen. 
 
N(J)K baan 
Deelname N(J)K aspiranten voor geboortejaar 2009 en 2010. 
Deelname N(J)K scholieren voor 2008 -2005 
Deelname NK voor geboortejaar 2004 en ouder. 

• Aspiranten 2: < 300 NSkiV-punten baan* 
• Scholieren 1: < 250 NSkiV-punten baan* 
• Scholieren 2: < 200 NSkiV-punten baan* 
• Junioren/Senioren/Masters: < 200 NSkiV-punten baan* 

* Een stand op de nationale ranglijst baan 2020-2021 of een lijst NSkiV-baanpunten in het 
verleden. 
 
Skiërs die voldoen aan limieten N(J)K sneeuw zijn eveneens startgerechtigd tijdens de de Kids Cup 
baan en het N(J)K baan. 
 

• Aspiranten I: 
Aspiranten I die op een Kids Cup baan in het seizoen 2020-2021 een top 5-klassering 
aspiranten overall (aspiranten 1 en 2 samen) behalen, kwalificeren zich voor deelname aan het 
NJK baan voor Aspiranten 2. 
Of 
Top 3 'aspiranten 1' ranking op de nationale ranglijst BAAN, lijst 4 seizoen 2020 -2021. 
 
Kwalificatie scholieren voor deelname NK baan (senioren): 
• Plek 1 t/m 3 overall bij de jeugdkampioenschappen baan van het actuele seizoen en het 

seizoen voorafgaand. 
• De top 3 van de jeugdranglijst baan lijst 4 (U-16) van het betreffende seizoen. 


