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Infosessie
Internationale wedstrijden atletiek

Missie Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle
personen met een beperking volgens hun
eigen behoeften, mogelijkheden en ambities,
op een gezonde en kwaliteitsvolle manier
aan sport en beweging kunnen doen.

Waarden Parantee-Psylos
•
•
•
•

Betrokkenheid
Diversiteit
Dynamisme
Respect

Elien

Bas

Lore

Sofie

Thomas

Totaalaanbod (BO1) &
laagdrempelig sporttraject
(FO4) SD4

Ligatrainers

Teammanage
rs

Silke

• Integraal

G-topsportbeleid
(FO3) SD8

Clubbegeleiding (BO3) SD5
Integratiebeleid (BO6) SD6
Jeugdsportbeleid (FO1) SD7

Tom

Breedtesport
(5,8 vte)

Topsport
(5,7 vte)

Elien

Steven

Communicatie,
promotie en
marketing
(1,5 vte)
Jeroen

Communicatie (BO4) & promotie
(BO5) & fondsenwerving &
marketing SD2

Financiën,
administratie, HR
en goed bestuur
(3 vte)
Jessica
directeur

Els

Dieter

Performante werking SD1
Opleiding (BO2) SD3

Anneleen

Circuits
•
•
•
•
•
•

Special Olympics (VE)
INAS (VE)
CP-ISRA (FYS)
IWAS (FYS)
IBSA (VI)
IPC (FYS-VI-VE) →
topsportwerking

IPC-licentie
•

Nodig voor:
–
–
–

•

Aanvraagdocumenten (eerste aanvraag):
–
–
–
–

•

Pasfoto
ID kaart
Eligibility agreement
MDF (PI/VI), TSAL (II)

Timing:
–

•

Internationale IPC-classificatie
Deelname/inschrijving IPC-wedstrijden
Resultaten IPC-erkende wedstrijden (binnen- en buitenland)
• → Kwalificatierankings (int. classificatie niet vereist)
• → World,… rankings (int. classificatie vereist)
• → Records (int. classificatie vereist)

2 weken van volledige aanvraag tot actieve licentie

Kostprijs:
–
–
–

15€ per kalenderjaar
Voor atleten zonder én met topsportstatuut
Factuur vanuit Parantee-Psylos afwachten

•

≠ INAS-licentie (nodig voor INAS-circuit)

•

Contact: sofie.meneve@parantee-psylos.be, 09 243 11 80

Classificatie nationaal
•

Nodig voor:
–
–

•

Procedure:
–
–

–

•

Competities in België
Startklasse voor internationaal classificatiedossier

Andere procedure & aanvraagformulieren voor FYS-VI-VE-ASS
Aanvraag voorafgaand competitiedeelname:
– -16 weken voor FYS/VI (nieuwe aanvragen én reviews)
– -4 weken voor VE/ASS
Volledige procedure op website Parantee-Psylos

Classificatielijsten:

raadplegen (nationale) klasse & status

Classificatie internationaal
–

Nodig voor:
•
•

–

Procedure IPC:
•
•

•
•
•
•
•

–

Deelname IPC-wedstrijden
Resultaten IPC-erkende wedstrijden (in binnen- en buitenland)
– → World rankings
– → Records

Voor nieuwe aanvragen (new) en atleten met status R (review) of FRD (fixed review date) ≤ 2019
Formulieren voor FYS (MDF PI), VI (MDF VI) en VE (TSAL II):
– Laten invullen door resp. eigen arts, federatie(oog)arts of coach
– In het Engels (ook alle bijlagen)
– Documenten niet ouder dan 12 maanden op moment van classificatie
Timing indienen aanvraagdossier: 8 weken voor de int. classificatie (start tijdig!)
Kostrpijs: 0€
Deelname internationale wedstrijd én aanwezigheid op classificatiedata voorafgaand:
• Meerkost ifv langer verblijf
• Classificatieschema pas laat bekend
Volledig reglement en formulieren op website IPC
Classificatiemogelijkheden:
• Classificatiekalender → keuze maken!
• Ondersteuning vanuit Parantee-Psylos tijdens de Grand Prix in Nottwil

Masterlist IPC: raadplegen internationale klasse & status

Classificatie internationaal
–

INAS-classificatie:
•
•
•
•

Doelgroep VE
Nodig voor deelname aan INAS-wedstrijden
≠ IPC-classificatie VE, maar wel een voorwaarde om de IPC-procedure VE te kunnen starten
Procedure:
•
•

•
•
•

Indienen aanvraagformulier, TSAL-vragenlijst, bewijsmateriaal voor alle drie criteria (IQ ≤ 75, IQ vastgesteld voor 18jr,
invloed IQ op dagelijks functioneren)
Expertisecentra Parantee-Psylos stellen rapport voor INAS op & kunnen indien nodig extra testen afnemen ifv het
nodige bewijsmateriaal

Timing -9 maanden!
Kostprijs ± 75-200€ (ngl. af te nemen testen)
Masterlist INAS

–

Internationale klasse vervangt automatisch nationale klasse!

–

Alle aanvragen tot classificatie, zowel nationaal als internationaal, verlopen
via Parantee-Psylos.

–

Neem bij interesse eerst contact vooraleer te starten met het samenstellen
van je aanvraagdossier, zo ontvang je steeds de meest recente procedure &
nodige documenten.

–

Contact: classificatie@parantee-psylos.be, 09 243 11 80

Internationale IPCwedstrijden
•

Kalender op IPC website

•

Deelnames o.v. van huidige kennis
–
–

–
–

Grand Prix Dubai, 24-27 februari
Zwitsers drieluik
– Nottwil: Grand Prix, 24-26 mei
– Arbon: Daniela Jutzeler Memorial, 30 mei
– Arbon: Open Zwitserse kampioenschappen, 1-2 juni
Open Duitse kampioenschappen: oktober?
WK Dubai, 7-15 november

•

Inschrijving door BPC via Sofie Meneve (sofie.meneve@parantee-psylos.be)
•
Intenties tot deelname doorgeven tegen 15/02

•

Deelnames op eigen kost (voorschotfactuur)

•

Begeleiding internationale wedstrijden
•

•

Kledij
–
–

•

Elk delegatielid is lid van Parantee-Psylos of VAL

Vrijetijdskledij: uitleen met waarborg
atletiekkledij: vrij binnen de reglementen

Nieuw!
•
•

Reisverzekering
Sportmedische geschiktheid: verplicht

Nationale erkende IPCwedstrijden
•

IPC-erkenningen België op website Parantee-Psylos

•

Inschrijving via club

•

Breng Mieke en Sofie op voorhand op de hoogte van je deelname

•

Begeleiding wedstrijden: te bekijken ifv mogelijkheden

•

Kledij
–

•

Clubkledij

Verzekering
–

Via VAL-of PP-club

Records
• Nat. records
•

Wedstrijden VAL (excl.
Klasse 20, 21)
•

•
•

•

Wedstrijden VAL (klasse
20 & 21)
•
•

•

Atleet stuurt record door
naar VAL met uitslag
VAL gaat na en bij record
plaatsing website

Internationaal (IPCerkend)
•
•

•

Atleet vraagt scheidsrechter
homologatieformulier VAL in
te vullen
Scheidsrechter verstuurt
resultaten naar VAL
VAL → plaatsing website

Atleet brengt VAL op hoogte
VAL gaat na en bij record
plaatsing website

Volledige procedure

• Int. records

– IPC application
form
–
–
–
–
–
–

Timekeeper
Starter
Doping controle
Classifier’s
certificate
Referee’s
certificate
Binnen de 72u via
BPC, dan 30d
resterend
papierwerk

– INAS record
application form

Topsportwerking
• Visie
• Paralympische disciplines
• Prestatiecriteria
– Nationaal: elite & belofte,
website BPC
– Per liga: talent

• Programma

– Prestatie
– Ontwikkeling

• Inschaling prestatieprogramma
– Niveau 1, 2, 3

• Combinatie van beiden
• Verschil selectiecriteria

• Opgenomen atleten
– Peter Genyn (elite)
– Gitte Haenen
(elite)
– Joyce Lefevre
(elite)
– David Delespesse
(talent)
– Ruben Persoons
(talent)
– Jaad Van Kauter
(talent)

Topsportwerking
• Ligatrainer Mieke Van Thuyne
• Evolutie sinds 2016 van 0,2 naar
0,7VTE
• Takenpakket
• Opvolging alle atleten in
prestatie/ontwikkelingsprogramma
• Rechtstreekse begeleiding
enkele atleten
• Coördinatie multidisciplinaire
begeleiding
• Wedstrijd- en stagebegeleiding
• Contact ligatrainer:
• mieke.van.thuyne@telenet.be
• 0032 (0)497 425 397

Topsportwerking
multidisciplinaire
begeleiding
• Atletiektrainingen
• Kinebegeleiding
• Behandeling
• Preventie
• Core stability
• Krachttraining
• Voeding
• Mentale begeleiding
• Screenings
• Gebruik infrastructuur Sport
Vlaanderen

Topsportwerking:
stages & gezamenlijke
trainingen
• Open trainingen: TBD
• Project in Gent
• (op termijn) full-time trainen = must
• Stages topsportwerking
• Lanzarote:
• 21/04 – 28/04
• 28/04 - 5/05
• Pre WK-stage - oktober

Tokyo
• Medaille events: 168
– 93 heren
– 47 dames
– 1 mixed

• Atleten: 1100
• Programma bekend
• Nationale en internationale
selectiecriteria

Tokyo
• Internationale criteria:
• ‘Eligibility’
• Maximum entry per NPC per event
• Qualification system
•
•
•
•
•

2019 World Championships
Allocation (nov. 2019)
Qualification Ranking Allocation
(1/04/2020)
Representation Allocation
High Performance Allocation (juni
2020)
Bipartite (juni-juli 2020)

Tokyo
• Nationale criteria:
Voorwaarden internationale
criteria
• 2 mogelijkheden
• Opmerkingen
Selectiecommissie doet voorstel aan
RvB BPC die finaal beslist.
•

•

Antidoping
•

Regelgeving
–
–
–
–

•

Lijst verboden middelen
–
–
–

•

Antidopingdecreet cfr. WADA code
Voor breedte-, competitie- en topsporters
Controle binnen en buiten wedstrijdverband, in binnen en buitenland
Antidoping breedtesporters versus Antidoping elites (≠ elites topsportstatuut!)
Controle medicijnen
Lijst wordt jaarlijks aangepast!
Opgelet met voedingssupplementen

Toestemming gebruik medicatie met verboden middelen:
–
–

–

–
–

Therapeutische noodzaak én geen alternatief geneesmiddel zonder verboden middelen: licht je arts in!
Antidoping elites internationaal (ILA): aanvraag TUE vooraf bij IPC
• Opgenomen in ILA-list van IPC (wordt jaarlijks aangepast, 5 Vlaamse atleten in 2019)
• Deelname WK Dubai (ILA van 8/10-15/11)
Antidoping elites nationaal: aanvraag TTN vooraf bij NADO Vlaanderen
• Criteria: deelname EK-WK-PS vanaf selectie tot 12 maanden na deelname, deelname
internationale wedstrijden hoogste niveau, betaalde sportbeoefenaar
• Erkenning van de toestemming door IPC → bezorg IPC steeds een kopie
Antidoping breedtesporters: aanvraag TTN bij NADO Vlaanderen (bij voorkeur vooraf, kan evt. ook
retroactief maar administratieve rompslomp)
Houd je toestemming bij de hand.

Antidoping
•

Verblijfsgegevens
–
–
–
–

•

Continu in opdracht van NADO en/of IPC (bericht afwachten!)
Beperkte periode bij deelname aan EK, WK of PS
Bijhouden in Adams
Meerdere inbreuken = dopingpraktijk!

Contact
–
–
–

sofie.meneve@parantee-psylos.be, 09 243 11 80
info@nado.vlaanderen, 02 553 35 37, www.antidoping.vlaanderen
antidoping@paralympic.org, IPC-website

