IPC-erkenning van atletiekwedstrijden: afspraken Parantee-Psylos, VAL, organisator
-

-

-

-

Een wedstrijd in Vlaanderen of Brussel door IPC (International Paralympic Committee) laten
erkennen, zorgt ervoor dat de resultaten van de G-deelnemers mét geldige IPC-licentie:
o Doorstromen naar de IPC-kwalificatieranglijsten bv. EK-kwalificatieranglijst
o Doorstromen naar de wereldranglijsten (internationale classificatie atleet vereist)
o Doorstromen naar de recordlijsten bv. wereldrecordlijst (internationale classificatie
atleet en dopingcontrole tijdens wedstrijd vereist)
Aanvraagprocedure:
o -1 maand: ligatrainer, (organiserende) club, VAL of atleet (ism trainer) vraagt de
erkenning aan bij Parantee-Psylos
o Parantee-Psylos brengt de VAL op de hoogte, de VAL informeert vervolgens de
organiserende club:
▪ Praktische organisatie cfr. IAAF/IPC reglementen (dus G-recreawedstrijden/reeksen komen niét in aanmerking voor een IPC-erkenning)
▪ Resultaten (zie verder)
▪ Kostprijs (zie verder)
▪ Communicatie, bij voorkeur voorafgaand de wedstrijd, door de club naar
(gekende) buitenlandse deelnemers/clubs:
• Internationale classificatie & evt. IPC-licentienummer (SDMS)
opvragen
• Vragen om gevestigde records onmiddellijk op de wedstrijddag zelf te
melden aan de hoofdscheidsrechter zodat die de nodige documenten
en bewijzen kan beginnen verzamelen/tekenen .
▪ Dopingcontrole regelen indien gewenst (er moet controle aanwezig zijn als
het resultaat in aanmerking wil komen voor IPC-recordlijsten, maar de atleet
die het record vestigt, hoeft niet per se zelf getest te worden)
o -15 dagen: Parantee-Psylos vraagt ism BPC (Belgian Paralympic Committee) de
erkenning aan bij IPC
o Parantee-Psylos publiceert op haar website een overzicht van de erkende wedstrijden
Resultaten:
o +0 dag: de club meldt gevestigde records (wereld, continent) aan Parantee-Psylos via
email én sms naar 0499 29 13 43
o +1 dag: de club publiceert/mailt de volledige resultaten tav Parantee-Psylos, mét
duidelijke vermelding van de (internationale) classificatie naast de namen van de Gatleten OF een afzonderlijke opsomming van alle (buitenlandse) G-atleten
o +72 uren (3 dagen): Parantee-Psylos meldt ism BPC het gevestigde record per mail
aan IPC en informeert de club/VAL mbt de nodige documenten en bewijzen
o +7 dagen: Parantee-Psylos meldt ism BPC de resultaten van de G-atleten met een
geldig SDMS-nummer aan IPC
o +15 dagen: de club/VAL bezorgt Parantee-Psylos alle nodige documenten en
bewijzen mbt de recordaanvraag
o +30 dagen: Parantee-Psylos bezorgt ism BPC alle nodige documenten en bewijzen
mbt de recordaanvraag aan IPC
Prijsafspraken:
o 30€/wedstrijd
▪ Parantee-Psylos betaalt ism BPC aan IPC
▪ Parantee-Psylos draagt de kost als Belgische elites/beloftes/talenten aan
Paralympische nummer deelnemen, maar factureert de club (via de VAL) of
de atleet in de andere gevallen
o Parantee-Psylos staat niet in voor de kosten van een dopingcontrole (tenzij expliciet
aangevraagd door Parantee-Psylos)
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Contact: Sofie Meneve, 09 243 11 80, sofie.meneve@parantee-psylos.be

