Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines
Preambule
Op basis van dit Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines (hierna ook: Reglement)
wordt bepaald of een discipline van een sportbond erkend wordt als ‘Topsport’ of als ‘Internationale
wedstrijdsport’.
Om in aanmerking te komen voor financiering moet een discipline van een sportbond zijn erkend op
basis van dit reglement. Alvorens een aanvraag voor financiering in te kunnen dienen, dient de
sportbond tevens aan de in de Richtlijnen Regelingen Sportagenda voor de betreffende termijn als
vastgesteld in de Algemene Vergadering opgenomen aanvraagvoorwaarden te voldoen.
Ook de Paralympische topsportdisciplines maken integraal deel uit van het Reglement.

Bepalingen
Artikel 1

Definities

In dit Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines worden de volgende definities
- steeds met een hoofdletter geschreven - gehanteerd.
Algemene Vergadering:
De algemene vergadering van NOC*NSF.
Discipline:
Een discipline is (een onderdeel van) een Sport, welke bestaat uit één of meerdere medailleonderdelen.
Internationale Federatie (IF):
Internationale non-gouvernementele organisatie waarbij de Sportbond is aangesloten, die geacht wordt
de betreffende Sport op wereldniveau te representeren en is erkend door het IOC of IPC dan wel lid is
van Sportaccord, de internationale koepelorganisatie waarbij de Internationale Federaties zijn
aangesloten.
IOC:
Internationaal Olympisch Comité.
IPC:
Internationaal Paralympisch Comité.
IPC Handbook:
De laatste door het IPC vastgestelde versie van het Paralympisch Handboek, zoals gepubliceerd op de
internetsite van het IPC (www.paralympic.org).
Olympic Charter:
De laatste door het IOC vastgestelde versie van het Olympisch Handvest, zoals gepubliceerd op de
internetsite van het IOC (www.olympic.org).
Olympische cyclus:
De terugkerende periode van vier jaar beginnend op de eerste dag van het jaar voorafgaand aan
Olympische Winter Spelen en eindigend op de laatste dag in het jaar van de daarop volgende
Olympische Zomer Spelen.
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Reglement:
Dit Reglement Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines.
Sport:
De Sport welke wordt vertegenwoordigd door de betreffende Sportbond.
Sportbond(en):
De landelijke sportorganisatie(s), lid van NOC*NSF.
WK:
Het/de door de Internationale Federatie van de betrokken Sportbond georganiseerde Wereld
Kampioenschap(pen), waarbij voor deelname geen leeftijdscriterium geldt, behoudens het geval dat er
voor deelname alleen een minimum leeftijd is gesteld voor minderjarigen.
Winterbond:
De Sportbond die is aangesloten bij de Internationale Federatie als opgenomen in Bye-law to Rule 45
(3.1.2) van het Olympic Charter.
Zomerbond:
De Sportbond die is aangesloten bij de Internationale Federatie als opgenomen Bye-law tot Rule 45
(2.1.2) van het Olympic Charter.

Artikel 2

Erkenning Disciplines

Een Discipline van een Sportbond kan worden erkend als ‘Topsport’ zoals beschreven in artikel 3 of als
‘Internationale wedstrijdsport’ zoals beschreven in artikel 4.

Artikel 3

Erkenning als Topsport

Lid 1
Een Discipline wordt erkend als Topsport indien:
a. het een Discipline betreft van door het IOC, op grond van het Olympic Charter, aangewezen coresporten, waarvoor tijdens de Olympische Spelen medailles gehaald kunnen worden; of
b. het een Discipline betreft die door het IPC op grond van art. 2.7 uit het IPC Handbook een
Paralympisch programmaonderdeel is en waarvoor tijdens de Paralympische Spelen medailles
gehaald kunnen worden; of
c. het een Discipline betreft, te splitsen in Disciplines voor dames en voor heren, waarvoor een WK
wordt georganiseerd door de Internationale Federatie waaraan ten minste het in lid 3 van dit artikel
genoemde aantal landen deelneemt.
Lid 2
Dit Reglement is louter van toepassing op Disciplines zijnde Paralympische programmaonderdelen als
bedoeld in lid 1 sub b van dit artikel. Lid 1 sub c van dit artikel is daarom niet van toepassing op andere
Disciplines in de gehandicaptensport.
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Lid 3
Het aantal landen dat deelneemt aan een WK zoals bedoeld in lid 1 sub c van dit artikel wordt als volgt
bepaald:

Topsport

Aantal deelnemende landen WK
Zomerbond
Winterbond
Heren1: 55
18
Dames: 38
Gemengd2: 38

Lid 4
Voor de vaststelling van het aantal deelnemende landen aan een WK zoals in lid 3 van dit artikel
beschreven, gelden de volgende regels:
- deelname aan de kwalificatie voor een WK wordt meegeteld indien dit een verplichting is die is
opgenomen in de richtlijnen of reglementen van de Internationale Federatie. Vindt deze kwalificatie
plaats op basis van plaatsing op een ranglijst, dan wordt er gekeken naar het aantal landen dat is
vertegenwoordigd op deze ranglijst. Vindt deze kwalificatie plaats via continentale
kwalificatietoernooien, dan wordt gekeken naar het aantal deelnemende landen in die
kwalificatietoernooien;
- om het aantal deelnemende landen aan een WK te kunnen bepalen wordt gekeken naar het
gemiddelde aantal deelnemende landen over de laatste 3 edities van het WK, met als peildatum 31
december van het jaar voorafgaand aan de Olympische Zomer Spelen.

Artikel 4

Erkenning als Internationale Wedstrijdsport

Lid 1
Een Discipline, te splitsen in Disciplines voor dames en voor heren, wordt erkend als Internationale
Wedstrijdsport indien daarvoor een WK wordt georganiseerd door de Internationale Federatie waaraan
voor Zomerbonden ten minste 24 landen en voor Winterbonden ten minste 12 landen deelnemen.
Voor wat betreft de Disciplines zijnde Paralympische programmaonderdelen als bedoeld in lid 1 sub b
van artikel 3 is gestelde in artikel 3 lid 2 eveneens van toepassing.
Lid 2
Voor de vaststelling van het aantal deelnemende landen aan een WK zoals als bedoeld in lid 1 van dit
artikel gelden dezelfde regels als opgenomen in artikel 3 lid 4.

Artikel 5

Vaststelling erkenning Disciplines

Lid 1
In de Algemene Vergadering gehouden in het vierde (laatste) jaar van de Olympische cyclus, wordt door
een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering met een meerderheid van de uitgebrachte
stemmen vastgesteld welke Disciplines met ingang van de nieuwe Olympische cyclus erkend worden als
Topsport of als Internationale Wedstrijdsport.

Het criterium voor Heren is eveneens van toepassing op disciplines waaraan zowel heren als dames kunnen
deelnemen.
2 Het criterium voor Gemengde sporten is van toepassing op disciplines die uitsluitend gemengd beoefend kunnen
worden, zoals bijvoorbeeld standaard - en latin dansen en korfbal.
1
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Lid 2
De status van Topsport of Internationale Wedstrijdsport loopt parallel aan de Olympische cyclus en staat
derhalve voor een periode van vier jaar vast en kan tussentijds niet verloren gaan.

Artikel 6

Tussentijdse vaststellingen erkenning Disciplines

Lid 1
Indien het IOC dan wel IPC Sporten tussentijds op grond van het Olympic Charter respectievelijk het IPC
Handbook aanwijst als core-sport respectievelijk Paralympisch programmaonderdeel als bedoeld in
artikel 3 lid 1 sub a en b, wordt/worden de Discipline(s) van deze Sport erkend als Topsport.
Lid 2
Disciplines van Sportbonden die tussentijds lid worden van NOC*NSF worden erkend als Topsport of
Internationale Wedstrijdsport indien de betreffende Discipline voldoet aan de criteria voor erkenning als
opgenomen in artikel 3 en 4.
Lid 3
Van deze tussentijdse erkenningen wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende Algemene
Vergadering nadat het gestelde opgenomen in lid 1 en 2 van dit artikel van toepassing is.
Lid 4
De status van Topsport of Internationale Wedstrijdsport staat bij een tussentijdse erkenning vast voor de
periode van de op dat moment lopende Olympische cyclus.

Artikel 7

Vaststelling Reglement

Dit Reglement wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Dit Reglement, alsmede de wijzigingen daarin, treedt in werking op 8 december 2015.

Dit Reglement Topsport- en Internationale Wedstrijdsportdisciplines is vastgesteld door de Algemene
Vergadering d.d. 16 november 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Topsportprogramma’s zoals
laatstelijk vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15 mei 2012.
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