Nominatie criteria
Wanneer een sporter of sportteam voldoet aan prestaties zoals hieronder beschreven, komt hij/zij in
aanmerking voor nominatie. Hierbij geldt dat de 3 beste prestaties in de meetperiode kunnen worden
meegenomen in de nominatie. De meetperiode beslaat:
- De maanden oktober – december van het vorige jaar
- De maanden januari – oktober van het lopende jaar
Voorwaarde is dat de betreffende sporter daadwerkelijk deel uitmaakte van de behaalde prestatie in de
finale.
Prestaties worden gebaseerd op resultaten behaald op diverse topsportmomenten:
- Nationaal kampioen
Dit houdt in dat de betreffende sporter of sportteam nationaal kampioen is geworden in zijn/haar klasse.
Het dient een individueel onderdeel te betreffen en een nationaal kampioenschap onder auspiciën van de
betreffende nationale sport bond, dus NK’s voor jeugd, junioren, senioren in de hoogste klasse in de
betreffende tak van sport.
- Internationale prijs op EK en WK
Dit houdt in dat de betreffende sporter of sportteam een medaille dan wel top-5 klassering heeft behaald
op een officieel erkend EK dan wel WK, onder auspiciën van de internationale sport bond. Voor
sportteams gelden officiële Europa Cups onder auspiciën van de Europese sportbond.
- Olympische medaille
Dit houdt in dat de betreffende sporter een medaille dan wel een top 10-klassering heeft behaald op de
Olympische Spelen. Voor de gehandicapte sporters gelden hiervoor de Paralympics. Met ingang van 2010
zijn er ook officiële jeugd Olympische spelen door het IOC geïnitieerd, een top-10 klassering telt hierbij
mee in de nominatie als sporttalent.
- Internationale prijs
Binnen elke tak van sport zijn er toernooien die een lange traditie en bepaalde prestigieuze waarde
kennen. World Cups, Grand Slams en bijvoorbeeld Grand Prix, zijn sportevenementen waar de wereldtop
vertegenwoordigd is. Medailles winnen op dit niveau geeft veelal aan dat men bij de wereldtop in zijn of
haar sport discipline behoort. Behaalde medailles op deze evenementen worden meegenomen in de
nominering.
Rangorde
Bij het vergelijken van prestaties van diverse sporters met elkaar dient te worden uitgegaan van de
volgende uitgangspunten:
Rangorde type wedstrijd:
- Olympische Spelen
- WK
- EK
- Grand Slam / Grand Prix/ World Cup
- NK
Rangorde individuele sporter:
- Sporter behaalde individuele prestatie
- Sporter is onderdeel van teamprestatie
Tot slot geldt dat een sporter maximaal 3 maal in zijn/haar carrière kan worden uitgeroepen tot winnaar
in zijn/haar categorie.

