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KNVvL AFDELING PARACHUTESPRINGEN   
   
 
SELECTIEPROCEDURE PARACHUTESPRINGEN 2008 INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 
 
 
1. INLEIDING 
 
1.1. Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Worldcups 
 
1.1.1. Deze selectieprocedure heeft betrekking op de desbetreffende WK, EK en Worldcup, zoals 

genoemd in de bijlage(n). Hierna te noemen internationale wedstrijd.  
 
1.1.2. Delegatie: de nationale selectie bestaande uit de sporters (inclusief reserve(s), paragraaf 3.4) en 

verder maximaal één teammanager (paragraaf 6.1.), één head of delegation, één tolk, één arts en 
één of meer scheidsrechter(s). Over de financiële bijdrage wordt door de Sportcommissie (SC) 
beslist, op basis van de begroting internationale wedstrijden, (geheel of gedeeltelijk opgebouwd uit 
de subsidie NOC*NSF) van dat jaar.  

 
1.2 Doel van uitzending 
 
1.2.1. Het bereiken van een plaats bij de eerste 50 % van het deelnemersveld bij de desbetreffende 

internationale wedstrijd. 
 
1.2.2. Het behalen van hogere scores dan zoals gesteld in de selectiecriteria en zoals behaald op de 

voorgaande internationale wedstrijd. 
 
2. DOEL VAN DE SELECTIEPROCEDURE 
 
2.1. Het selecteren en samenstellen van een Nationaal Team voor een periode van twee jaar of korter. 
 
2.2. De uitzending van het Nationale Team naar de internationale wedstrijd. 
 
 
3. EISEN VOOR DEELNAME AAN SELECTIEPROCEDURE 
 
3.1. Alle teamleden moeten lid zijn van de KNVvL en beschikken over een geldige KNVvL FAI licentie. 
 
3.2. De teamleden moeten voor Nederland uit kunnen komen volgens de geldende FAI reglementen 

(Sporting Code - Section V parachuting en de Sporting Code - General Section) 
 
3.3. Elk kandidaat team moet bij inschrijving voor de selectieprocedure zoveel namen opgeven als de 

voor hen van toepassing zijnde categorie. Bij precisiespringen is de opgave op individuele basis en 
wordt het team volgens de geldende competition rules samengesteld. Bij overmacht (b.v. blessure, 
familie omstandigheden) is er een wisseling binnen het team toegestaan van maximaal 25% 
(exclusief de videoman), met uitzondering van freestyle skydiving, skysurfing en freeflying. Bij 
freestyle skydiving en skysurfing kan bij een wisseling alleen de videospringer(ster) vervangen 
worden, bij freeflying slechts een van de springers. Deze dient wel aan nadere eisen te voldoen 
zoals door de SC dan kunnen worden opgelegd. Het team is verplicht de SC zo spoedig mogelijk 
over een mogelijke wisseling schriftelijk in te lichten. Verdere toelichting over wisselingen staan 
nader gespecificeerd in de bijlage(n).  
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3.4. De uitzending van reserves wordt als volgt geregeld: 
• Bij freestyle skydiving, skysurfing en freeflying zijn er geen reserves toegestaan.  
• Bij formatiespringen en koepelformatiespringen is elk team verplicht een reserve aan te melden. 

Dit mag binnen een discipline dezelfde persoon zijn. Zwaarwegende redenen kunnen reden zijn 
voor de SC om hiervan af te wijken.  

• Bij paraski zijn extra teamleden toegestaan volgens de geldende competition rules. Alleen de 
officiële teamleden, zijnde de teamleden met het beste wedstrijdresultaat volgens de geldende 
competition rules, vallen onder de financiële vergoeding. 

 
3.5. De SC behoudt zich te allen tijde om haar moverende redenen het recht voor een spring(st)er niet 

toe te laten tot de selectie.  
 
 
4. SELECTIEMETHODE EN DEELNAME 
 
4.1. Voor selectie als het Nationale Team dient een kandidaat team: 

I.  Zich schriftelijk voor 1 maart 2008 aan te melden voor de selectie van de desbetreffende 
wedstrijddiscipline door middel van het van toepassing zijnde document “aanmeldingsformulier 
selectie nationaal team wedstrijd discipline” volgens de bijlage(n.). Na 1 maart 2008 zullen die 
selectiewedstrijden waar zich teams/individuen voor hebben ingeschreven door de SC worden 
bevestigd.  

II.  Deel te nemen aan twee selectie wedstrijden van dezelfde discipline zoals jaarlijks vastgesteld 
door de SC. Een van deze wedstrijden is de NKP. Indien een van de selectie wedstrijden niet 
geldig wordt verklaard vanwege het niet behalen van het minimum programma (voor alle 
disciplines vier (4) geldige ronden) zullen de resultaten tellen van een andere, in overleg met 
de SC vastgestelde, geldige FAI wedstrijd in hetzelfde jaar als de internationale wedstrijd. 
Indien dit niet mogelijk is, zullen alsnog de resultaten van de eerste FAI wedstrijd gelden voor 
de selectie.  

III.  Het beste gemiddelde resultaat te behalen, berekend over het resultaat NKP en het resultaat 
van de andere selectie wedstrijd, voor zover van toepassing. 

IV.  Minimaal een beter of gelijk resultaat dan de eerste 75 % van het deelnemersveld 
(gemiddelde) van de twee voorgaande WK’s in de hen betreffende discipline te halen.  

V.  Deel te nemen aan de informatie selectie dag voor zover die door de SC georganiseerd wordt.  
 

(Noot: deze wedstrijden dienen te worden gehouden volgens de geldende FAI reglementen 
Sporting Code - Section V parachuting, General Section en de competition rules) 
 
• Bij precisiespringen en canopy piloting is de persoon met het beste resultaat direct opvolgend 

op die persoon binnen het geselecteerde team met het minste resultaat van het team, de runner 
up. Deze persoon dient te hebben voldaan aan de criteria zoals gesteld in de paragrafen 3.1, 
3.2 en 4.1.  

 
4.2. Na hieraan voldaan te hebben zal het kandidaat team van naam veranderen in Nationaal Team. 
 
4.3. De leden van de Nationale Teams dienen zich bij uitzending naar de internationale wedstrijd te 

houden aan de gebruikersregeling kleding en zich correct en sportief te gedragen.  De kleding dient 
in ieder geval gedragen te worden bij de officiële openings- en sluitingsceremonies. Verder protocol 
over het dragen van de kleding gaat in overleg met de teammanager.  

 
4.4. De leden van de Nationale Teams worden namens de SC door het afdelingssecretariaat 

aangemeld bij de Nederlandse Doping Autoriteit (NDA) aangemeld voor dopingcontroles. De leden 
dienen zich te houden aan de van toepassing zijnde dopingreglementen van de KNVvL, de NDA en 
de World Anti Doping Association (WADA).  
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4.5. Voor selectie als scheidsrechter dient hij/zij te voldoen aan de geldende eisen zoals gesteld voor 
selectie en deelname door de International Parachuting Commission (IPC) 

 
4.6. Leden van het Nationale Team zijn verplicht de SC zo snel mogelijk schriftelijk in te lichten indien 

zij geen lid meer willen of kunnen zijn van het team. Dit vanwege procedures met betrekking tot de 
teamkleding, afmelding doping, financiën, etc.  

 
5. FINANCIËN 
 
5.1. Voor de financiële bijdrage(n) van de KNVvL afdeling parachutespringen aan de uit te zenden 

deelnemers c.q. team(s), inclusief teammanager, geldt de volgende verdeling, waarbij het 
percentage doelt op het voor uitzending ter beschikking zijnde bedrag volgens de WK begroting SC 
(geheel of gedeeltelijk opgebouwd uit de subsidie NOC*NSF). Hierbij zullen de begrote primaire 
subsidiabele kosten (inschrijvings-, verblijf- en reiskosten) prevaleren boven de andere begrote 
secundaire subsidiabele kosten (extra verblijfkosten, coaching, acclimatiseringsprongen; in die 
volgorde van prioriteit) 
 
Voor de bepaling van de uitzendingsnormen (voorafgaand aan uitzending) wordt gerekend met het 
gemiddelde van de laatste twee WK’s direct voorafgaand aan de huidige internationale wedstrijd.  
 
� Een betere of gelijke score dan de eerste 50 % van het deelnemersveld (gemiddelde)» 100 % 
� Een betere of gelijke score dan de eerste 75 % van het deelnemersveld (gemiddelde)»   50 % 
� Bij een discipline met individuele en teamklassering geldt het best behaalde resultaat. 
 
Voorbeeld 
WK 1: 24 deelnemers » 75  % = plaats 18  Score van deze plaats = X 
WK 2: 25 deelnemers » 75 % = plaats 18 en 19. Scores van deze plaatsen gemiddeld = Y 
 
Het gemiddelde is (X + Y = score Z) : 2 = selectienorm (punten of centimeters) 
 
Voor de financiële bijdrage(n) moet aan deze normen worden voldaan volgens paragraaf 4.1. lid III. 
 
De eerste financiële bijdrage bij 100% is maximaal € 1000 en bij 50% maximaal € 500, per sporter. 
Indien na verdeling van deze eerste financiële bijdragen aan de leden Nationale Teams (inclusief 
de kosten scheidsrechters (paragraaf 5.2.1.) en kosten teammanager (paragraaf 6.6.)) geld op het 
budget topsport overblijft, kan de SC besluiten dit verder te verdelen onder de leden Nationale 
Teams. Dit op basis van gemaakte kosten topsport zoals het restant primaire subsidiabele kosten, 
secundaire kosten én kosten buiten de internationale wedstrijd zoals bv. coaching, 
trainingssprongen, windtunnel, etc.  
  
Bovengenoemde normen gelden voorafgaand aan de internationale wedstrijd, uitgezonderd paraski 
en canopy piloting, waarbij de normen achteraf gelden. Indien op de internationale wedstrijd zélf de 
plaatsing slechter is, zal geen aanpassing plaatsvinden van de vergoeding. Indien echter de 
plaatsing binnen een hogere of gelijke categorie valt dan vooraf bepaald zal de vergoeding conform 
de hiervoor geldende vergoeding alsnog achteraf worden toegewezen. Bij individuele sporten 
worden de gemiddelden tevens individueel berekend.  
 
De vergoedingen worden achteraf bepaald. De inschrijving voor de internationale wedstrijd kan 
alleen geschieden door de KNVvL afdeling parachutespringen. Indien de vergoeding anders is dan 
100 % of als de vergoeding niet toereikend is voor alle kosten zal het verschil z.s.m. (doch in ieder 
geval binnen 1 maand) door de deelnemer(s) aan de KNVvL afdeling parachutespringen moeten 
worden voldaan. De vergoeding is mede afhankelijk van de toegekende subsidie NOC*NSF.  
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Het recht op vergoeding vervalt volledig: 
• indien na aanmelding het team of een springer/ster zelf besluit niet deel te nemen aan de 

internationale wedstrijd. Tevens dient het team of springer/ster alle gemaakte en te maken 
kosten direct gerelateerd aan het afzeggen van de deelname volledig aan de KNVvL 
afdeling parachutespringen te voldoen. 

• bij het niet nakomen van een of meer van de in paragrafen 7.1 en 7.2 genoemde 
verplichtingen. 

 
Indien na aanmelding de reserve zélf besluit niet deel te nemen aan de internationale wedstrijd 
dient hij/zij alle gemaakte en te maken kosten voor het afzeggen van de deelname aan de KNVvL 
afdeling parachutespringen te voldoen. Indien er door late aanmelding van het team van hun 
reserve meerkosten ontstaan, dient hij/zij deze volledig aan de KNVvL afdeling parachutespringen 
te voldoen. 

 
5.2. Voor de financiële bijdrage(n) van de KNVvL afdeling parachutespringen aan de uit te zenden 

scheidsrechter(s) gelden de volgende voorwaarden:  
 
5.2.1. Alleen de reiskosten van de scheidsrechter(s) zullen, voor zover niet vergoed door de organisatie 

dan wel de IPC, worden vergoed. Hieronder vallen ook de kosten van en naar een luchthaven 
conform paragraaf 5.4.  

 
5.2.2. De vergoeding vervalt volledig indien een scheidsrechter niet voldoet aan een of meer van de in 

paragrafen 7.2. en 7.3. genoemde voorwaarden, en indien een scheidsrechter zélf, na selectie door 
de Chief Judge, besluit niet aan de internationale wedstrijd deel te nemen. In het geval dat de 
KNVvL afdeling parachutespringen al kosten heeft gemaakt voor de scheidsrechter dient hij/zij 
deze aan de KNVvL afdeling parachutespringen te retourneren. 

 
5.3. De teammanager (zie hoofdstuk 6) is belast met het bijhouden van de financiële administratie van 

het Nationale Team. Alle bonnetjes/rekeningen e.d. dienen door de teammanager te worden 
verzameld en, binnen 6 weken na de officiële sluitingsdatum van de internationale wedstrijd te 
worden afgedragen aan de SC, p/a KNVvL te Den Haag. Dit vanwege de subsidieverantwoording 
aan NOC*NSF. 

 
Deze procedure staat los van de eventuele vergoeding van deze kosten aan de sporters. De 
delegatie kan geen rechten ontlenen ten aanzien van eventuele vergoedingen door de afdeling, de 
subsidie aanvraag van de afdeling aan NOC*NSF, de subsidietoekenning van NOC*NSF, noch aan 
de begroting van de SC. 

 
5.4. De vergoeding van de onkosten van de delegatie (exclusief de scheidsrechter(s)) door de KNVvL 

afdeling parachutespringen heeft alleen betrekking op de subsidiabele kosten gemaakt vanaf 
vertrek en terugkeer vanaf de woonplaats. Indien er gevlogen wordt geldt het voorgaande vanaf 
een Nederlandse luchthaven. Dit kan ook gelden vanaf een Duitse of Belgische luchthaven, echter 
alleen indien dit samen met de trein/autokosten goedkoper is dan vertrek vanaf een Nederlandse 
luchthaven. Parkeergelden bij een luchthaven worden niet vergoed.  

 
6. TEAMMANAGEMENT 
 
6.1. Op voordracht van de leden van het Nationale Team wordt door de SC een teammanager 

aangesteld. De teammanager dient een springer te zijn. De teammanager zal bij voorkeur en indien 
van toepassing volgens de geldende competition rules tevens de reserve/videospringer zijn. In 
principe is er één teammanager per discipline. Hiervan wordt bij combinaties van meerdere 
internationale wedstrijden in een evenement als volgt afgeweken:  
• Indien er een FS-4, een FS-4 vrouw en een FS-8 team deelnemen, kan hiervoor slechts 

één teammanager worden aangewezen.  
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• Indien er een CF-4 en een CF-8 team deelnemen, kan hiervoor slechts één teammanager 
worden aangewezen.  

• Indien er freestyle skydiving, skysurfing en freeflying team(s) deelnemen kan hiervoor 
slechts één teammanager worden aangewezen.  

• Er kan slechts één teammanager voor precisiespringen en stijl (heren en dames 
gecombineerd) samen worden aangewezen.  

• Bij combinaties van disciplines wordt het aantal teammanagers dat kan deelnemen door de 
SC vastgesteld.  

• Bij combinaties van disciplines kan er maximaal één head of delegation voor de gehele 
uitzending worden aangewezen.  

 
6.2. De teammanager stelt in overleg met de teamleden een kwantitatieve doelstelling vast voor de 

periode tot en met de internationale wedstrijd. 
 
6.3. Tijdens de wedstrijd zal de teammanager het Nationale Team zoveel mogelijk begeleiden en 

ontlasten van niet direct aan training en wedstrijd gerelateerde werkzaamheden, zoals inschrijving, 
aanmelding, overnachting, vervoer, eventuele protesten, etc. De delegatie als geheel is 
verantwoordelijk voor de financiën. 

 
6.4. De teammanager of scheidsrechter(s) (indien aanwezig) dient over te gaan tot aanschaf dan wel 

bestelling van de officiële videoband(en) van de wedstrijd, op kosten van de KNVvL afdeling 
parachutespringen.  

 
6.5. De kosten van de teammanager worden volledig door de afdeling vergoed, tenzij niet wordt 

voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de paragrafen 5.3., 7.2. of 8.2.  
 
7. TRAINING 
 
7.1. Het Nationale Team zal, met uitzondering van de reservespringer, indien er door de organisatie van 

de internationale wedstrijd een trainingsperiode is vermeld, minimaal vier (4) volle dagen bij een 
wedstrijd buiten Europa en minimaal twee (2) volle dagen bij een wedstrijd binnen Europa, voor 
aanvang van de officiële trainingssprong aanwezig zijn voor gewenning en trainingssprongen ter 
plaatse. Deze verplichte periode geeft geen recht op enige financiële vergoeding anders dan 
genoemd in paragraaf 5.1. Het Nationale Team kan de SC verzoeken van deze verplichting af te 
wijken. De reserve springer zal tenminste op de officiële aankomstdag van de internationale 
wedstrijd aanwezig zijn.  

 
7.2. Het Nationale Team, inclusief de teammanager en scheidsrechter(s), is verplicht, behoudens 

overmacht of door de organisatie van de internationale wedstrijd elders vereiste verplichten, alle 
officiële evenementen van deze wedstrijd bij te wonen, zijnde alle meetings, vergaderingen, 
sprongen, openings- en sluitingsceremonie. Eerder vertrek dient vooraf en met redenen omkleed 
aan de teammanager te worden gemeld. De SC behoudt zich het recht voor om door de KNVvL 
afdeling parachutespringen gemaakte kosten terug te vorderen indien niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan.  

 
7.3. De scheidsrechter(s) is verplicht de door de Chief Judge van de internationale wedstrijd 

vastgestelde trainingsperiode bij te wonen.  
 
8. EVALUATIE VAN DE UITZENDING 
 
8.1. Na elke uitzending zal door de teammanager samen met het team een evaluatie van de uitzending 

worden gehouden. Hierbij worden allereerst de individuele ervaringen besproken waarna 
vervolgens die van het team als geheel aan bod komt. De criteria die hierbij behandeld kunnen 
worden zijn: voorbereiding, accommodatie, materiaal, training ter plaatse, competitie, prestatie 
(getoetst aan de doelstelling) en teamgeest. 
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8.2. De teammanager dient, namens het team, uiterlijk zes weken na de officiële sluitingsdatum van de 

internationale wedstrijd de volgende zaken aan de SC te verstrekken, dan wel te verzorgen: 
• Een schriftelijk verslag van de uitzending.  
• Een schriftelijk verslag van de evaluatie.  
• Een artikel inclusief fotomateriaal voor het afdelingsorgaan (Sportparachutist) beschikbaar te 

stellen voor eerstvolgende publicatie.  
• De officiële IPC judges training tapes (videoband of DVD) van de wedstrijd, dan wel een 

gedane bestelling ervan. (indien beschikbaar) De kosten hiervan zullen door de afdeling 
parachutespringen worden gedragen.  

 
9. KENNISOVERDRACHT 
 
9.1. Elk lid van het Nationale Team is verplicht na de uitzending de vergaarde kennis en ervaring uit te 

dragen naar andere springers in Nederland, bijvoorbeeld door het geven van cursussen, lezingen 
of door coaching. Dit geldt tot en met het kalenderjaar na de uitzending. 

 
10. SPONSORING 
 
10.1. Het afdelingsbestuur behoudt zich het recht voor om overeenkomsten aan te gaan met een of 

meer sponsors ten behoeve van het Nationale Team. Daarbij beoordeelt het afdelingsbestuur de 
wensen van de sponsor op redelijkheid en haalbaarheid. Door akkoord te gaan met uitzending 
verklaart ieder teamlid zich op voorhand akkoord met de verplichtingen die uit (een) eventuele 
sponsorovereenkomst(en) voortvloeien. Over sponsorovereenkomst(en) ten aanzien van de 
uitzending dienen zowel het afdelingsbestuur als het Nationale Team overleg te plegen. 

 
10.2. Indien de onder paragraaf 10.1 genoemde voorwaarden, bij een door het afdelingsbestuur gesloten 

sponsor overeenkomst, conflicteren met al door het kandidaat team zelf afgesloten sponsor 
overeenkomst(en), zullen eventuele voorwaarden van deze laatstgenoemde overeenkomst in 
principe prevaleren. Het kandidaat team zal hierover te allen tijde overleg dienen te voeren met het 
afdelingsbestuur. 

 
11. BEKENDMAKINGEN 
 
11.1. Bekendmakingen over de selectie en de uitzending worden zoveel mogelijk direct aan de 

kandidaten en deelnemers gedaan. Publicaties in het afdelingsorgaan (Sportparachutist) gelden 
tevens als bekendmaking.  

 
12. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
 
12.1. Indien deze selectieprocedure niet tot het samenstellen van een volledig Nationaal Team leidt, 

behoudt het afdelingsbestuur zich het recht voor om: 
I. De kandidaten in de gelegenheid te stellen geheel op eigen kosten deel te laten nemen 

aan de internationale wedstrijd. 
II. Andere individuele kandidaten voor uitzending aan te wijzen en deel te laten nemen aan de 

internationale wedstrijd.  


