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1 Inleiding
De World Transplant Games (WTG), worden georganiseerd door de
landenorganisatie Local Organization Committee (LOC) van de World Transplant
Games Federation (WTGF).
Om deel te kunnen nemen aan deze WTG, is het afgelopen jaren steeds
noodzakelijker geworden om een goede en evenwichtige selectieprocedure en
daarbij behorende selectiecriteria te ontwikkelen.
Na elke WTG zijn hierin verbeteringen aangebracht en zijn in dit document
opgenomen.
Deze WTG procedure is van kracht voor de komende WTG.
Voor details met betrekking tot data en kosten die per WTG veranderen, wordt
verwezen naar het WTG addendum, dat specifiek voor een betreffende WTG zal
worden samengesteld. Dit addendum wordt bekend gesteld nadat kosten en data van
de betreffende WTG bekend zijn. Het addendum wordt beschouwd als integraal
onderdeel van dit document en is genaamd WTG addendum – Malaga 2017.
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2 Inschrijfprocedure
2.1

Deelname

Deelname aan de WTG is mogelijk voor een ieder die voldoet aan de criteria, zoals
die zijn vastgesteld door de WTGF en Sport en Transplantatie, zie hiervoor de
website www.sportentransplantatie.nl.
Bij de selectie en inschrijving zal gehandeld worden naar de regels, zoals die zijn
opgesteld door de WTGF en Sport en Transplantatie.

2.2

Inschrijving

De inschrijfprocedure is als volgt:
1. De deelnemer dient zich aan te melden via het inschrijfformulier op de website
van Sport en Transplantatie.
2. De deelnemer dient via email bereikbaar te zijn.
3. Inschrijving kan uitsluitend op een hoofdsport;
Let op: Het organiserend land kan demonstratiesporten toevoegen, die dan
gezien kunnen worden als hoofdsport. Voordat de inschrijving start, zal Sport en
Transplantatie separaat besluiten of deze sporten worden ondersteund en of
hierop dus ingeschreven kan worden.
4. Naast de hoofdsport kan voor maximaal twee andere takken van sport
ingeschreven worden. Dubbels gelden als bijsport.
5. De sluitingsdatum van de inschrijving wordt tijdig gecommuniceerd. Inschrijvingen
die na sluitingsdatum binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.
6. De inschrijving wordt op de website vermeld en dit is tevens het bewijs van
inschrijving.

2.3

Bijzondere bepaling

Indien na de sluitingstermijn, doch voor het bekend maken van de selectielijst een
nieuwe aanmelding binnen komt, waarvan het bestuur van mening is dat deze
inschrijving een extra toegevoegde waarde kan hebben voor het Nederlands team,
dan kan het bestuur deze inschrijving alsnog accepteren.
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3 Selectiecriteria
De selectiecriteria zijn verdeeld in een algemeen deel en een specifiek puntendeel.

3.1

Algemene criteria

Bij selectie van de WTG deelnemer worden de volgende algemene criteria
gehanteerd:
1. De deelnemer dient de Nederlandse nationaliteit te bezitten.
2. De deelnemer dient aan al zijn financiële verplichtingen jegens Sport en
Transplantatie te hebben voldaan.
3. De deelnemer wordt geacht om in ieder geval voor de hoofdsport ook in eigen
omgeving te trainen.
4. Bij trainingen, teamdagen en evenementen dient inzet, fair-play, teamspirit en
prestatie getoond te worden.
5. Voor deelname aan een bijsport, dient de deelnemer een aanvaardbaar niveau te
hebben, ter beoordeling van de sportcoördinator.
6. De trainingen van de bijsporten dienen zoveel als mogelijk bijgewoond te worden.
7. De deelnemer is eventueel inzetbaar bij andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld
dubbels, teamsport en estafettes.

3.2

Punten criteria

De sportcoördinator vult een door de sportcommissie opgesteld selectiemodel in dat
wordt gehanteerd bij het bepalen van de punten.
De bepaling van de plaats op de rangschikking wordt bepaald per individu behalve
voor teamsporters waar de gemiddelde teamscore bepaald waar men in de
rangschikking komt.
1.Sportieve prestatie van de hoofdsport zijn de volgende:
a. 50 punten bij kans op een gouden medaille/wereldrecord
b. 40 punten bij kans op een medaille
c. 30 punten bij kans op een redelijke klassering
d. 10 punten bij een lage klassering
e. 0 punten bij een te gering niveau (betekent: geen selectie)

2. Deelname aan trainingen/teamdagen/evenementen:
Het percentage van het aantal bezochte trainingen/teamdagen/evenementen wordt
berekend door de sportcoördinator. Dit bepaalt het aantal punten voor dit onderdeel,
dat maximaal 50 punten kan zijn.
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Het betreft hier deelname aan trainingen/teamdagen/evenementen tussen de
eerstvolgende training na de laatst gehouden WTG en de datum van het inleveren
van de voorlopige selectielijst door de sportcoördinator.
Als een sporter door overmacht niet kan deelnemen aan een trainingsdag, teamdag
of evenement, dan kan er gecompenseerd worden. Deze compensatie mag 2 maal
toegepast worden. Overmacht is afwezig door ziekte of familieomstandigheden.
Voor een sporter die later lid geworden is en de helft van de trainingen heeft
meegespeeld, mag ook 100% aanwezigheid gerekend worden.
3-3 Betrokkenheid bij SET
Aangezien van elke sporter verwacht wordt dat hij of zij de doelstelling van SET
uitdraagt door bewustmaking van anderen om daardoor een groter aantal donoren
beschikbaar te krijgen, kan hiermee ook punten verdiend worden.
De sporter moet bij de voorinschrijving aangeven wat hij of zij hiervoor gedaan heeft.
Ook inzet binnen SET kan hiertoe gerekend worden.
Bij voldoende en aantoonbare inzet worden 5 punten toegekend. Bij meer dan
gemiddelde inzet kunnen er 10 punten toegekend worden. Dit ter beoordeling door de
voorzitter van de sportcommissie en het bestuur.

4 Selectieprocedure
4.1

Selectie

Na sluiting van de inschrijvingstermijn vindt de selectie als volgt plaats:
1. Per sport wordt door de sportcoördinator in samenwerking met de trainer een
selectiemodel ingevuld.
2. Dit selectiemodel wordt door de sportcoördinator aan de deelnemers
gepresenteerd.
3. Op basis van het selectiemodel dient de sportcoördinator, uiterlijk één maand na
sluitingsdatum van de inschrijving, een selectieadvies in bij de sportcommissie.
4. De sportcommissie verzamelt de selectieadviezen en onderliggende
selectiemodellen van alle sporten en stelt de voorlopige selectielijst samen.
5. De sportcommissie dient deze voorlopige selectielijst uiterlijk twee maanden na
sluitingsdatum van de inschrijving in bij het bestuur.
6. De penningmeester stelt financieel vast uit hoeveel deelnemers, inclusief
teammanagement, de selectie kan bestaan. Dit aantal is inclusief maximaal 2 wild
cards die het bestuur kan toekennen.
Uitgangspunt bij de berekening zijn de hard toegezegde sponsorgelden, de, bij
het openstellen van de inschrijving, vastgestelde eigen bijdrage van de sporter en
overige overheadkosten.
7. Elke sportcoördinator kan bij het bestuur, met motivatie, een sporter nomineren
die volgens hem/haar in aanmerking kan komen voor een wild card. Hierbij moet
gedacht worden aan een sporter die zich bijzonder heeft onderscheiden.
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8. Indien alle deelnemers mee kunnen, is de selectielijst daarmee vastgesteld.
Indien niet alle deelnemers mee kunnen zal het bestuur op basis van de
voorlopige selectielijst en de specifieke eigen bijdragen van de individuele
sporters een definitieve selectielijst bepalen
Het bestuur zal bij het samenstellen van de definitieve lijst tevens rekening
houden met de verhoudingen tussen de verschillende getransplanteerde organen.
9. Uiterlijk 2 maanden na sluitingsdatum van de inschrijving wordt de selectielijst
teruggekoppeld aan de sportcommissie, de sportcoördinatoren, de ingeschreven
deelnemers en wordt deze op de website geplaatst.
10. Indien, om financiële redenen, uitgeselecteerde deelnemers alsnog willen
deelnemen, kunnen zij de periode tot sluitingsdatum van inschrijving bij het LOC
gebruiken om zich alsnog op te geven, tegen 100% betaling van kosten.
11. De geselecteerde deelnemer ontvangt:
a. een selectiecertificaat.
b. een WTG kledingset (afhankelijk van afspraken bij gemaakt bij
voorgaande WTG’s. Deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld kleding
voor eigen rekening bij te bestellen.
c. een WTG handboek.
12. Indien door welke omstandigheden dan ook in de selectielijst mutaties
noodzakelijk zijn, worden hiervoor de door de LOC gestelde regels gehanteerd.

4.2

Bezwaar

Bezwaar ten aanzien van de selectie kan ingediend worden binnen 14 dagen na
bekendmaking.
Een gemotiveerd bezwaarschrift kan schriftelijk of per email ingediend worden bij het
bestuur, die dit bezwaar zal bestuderen en binnen 14 dagen na indienen een reactie
zal geven.
Indien het bestuur van mening is dat:
1. gegronde redenen zijn aangedragen, zal het bezwaar worden gehonoreerd;
2. onvoldoende gegronde redenen zijn aangedragen, zal het bestuur het
bezwaarschrift voorleggen aan de Commissie van Bezwaar (CvB).
De CvB zal al de beschikbare en relevante gegevens met betrekking tot de
selectie onafhankelijk beoordelen. Indien noodzakelijk zullen betrokkenen door
de CvB worden gehoord, teneinde tot een evenwichtig advies te komen.
Binnen een termijn van 14 dagen zal de CvB het bestuur een gemotiveerd
advies uitbrengen.
Het bestuur neemt in overleg met de sportcommissie hierover binnen 14
dagen een besluit, honoreert al dan niet het bezwaar en koppelt dit naar de
betrokkenen terug, waarna het niet meer mogelijk is om over deze zaak
opnieuw bezwaar in te dienen.
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De CvB zal bestaan uit een oneven aantal onafhankelijke personen, met een
minimum aantal van drie.

4.3

Dubbels en estafettes

Zo spoedig mogelijk nadat de definitieve selectie bekend is gemaakt, zal de
sportcoördinator in samenwerking met de trainer en de individuele sporter:
a. de individuele afstanden bepalen
b. de estafetteteams samenstellen
c. de dubbels samenstellen, zodat dit bij de LOC registratie tijdig en juist kan
worden opgegeven.
Indien een deelnemer voor een dubbel of een estafette geselecteerd wordt, dan dient
daarbij het teambelang te prevaleren boven een persoonlijk belang.

4.4

Geselecteerde deelnemers

Geselecteerde deelnemers verplichten zich tot het volgende:
1. Deelnemen aan de WTG, met uitzondering van overmacht.
2. Tijdige betaling van de eigen bijdrage, zoals vermeld in het WTG addendum.
3. Het tijdig voldoen aan alle benodigde administratieve handelingen die betrekking
hebben op deelname aan de WTG, zoals de LOC registratie, aanleveren van
medische formulieren, verstrekken van paspoortgegevens, etc.
4. Een eigen verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het al dan niet
afsluiten van een reis- en annuleringverzekering, inentingen, etc.
5. Bij vertrek naar de spelen blessurevrij te zijn. Indien dit niet het geval is, dient
hiervan melding gemaakt te worden bij de teamarts of de fysiotherapeut. Deze zal
hierover advies uitbrengen aan het bestuur, die vervolgens een besluit zal nemen
over al dan niet uitzending naar de WTG.
6. Het genereren van zoveel mogelijk publiciteit vanuit Sport en Transplantatie via de
reguliere media (landelijk, regionaal of lokaal) voor de eigen deelname, de WTG,
Sport en Transplantatie en orgaandonatie, conform de richtlijnen die daarvoor
door de Communicatie commissie zijn gegeven.
Kopieën van artikelen en/of audiovisuele publiciteit worden naar de Communicatie
commissie en de webmaster van Sport en Transplantatie gestuurd.
7. Zich te houden aan de gedragsregels, zoals gesteld in het hoofdstuk
‘Gedragsregels’.
8. Verantwoordelijkheid nemen voor de met hen meereizende supporters.
9. Het tekenen van een kwalificatieovereenkomst.
10. Deelname aan de opgegeven sporten en trainingen tijdens de WTG, betrekking
hebbende op zowel hoofd- als bijsport. Hiervan kan alleen worden afgeweken,
nadat uitdrukkelijk toestemming is verleend door de teammanager of indien
blessures of andere gezondheidsklachten dat verhinderen en het (para)medisch
team dit heeft goedgekeurd en de verhindering vooraf is gemeld bij de
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teammanager.
Bij overtreding volgt mogelijk uitsluiting van deelname aan overige wedstrijden
van de lopende WTG, zulks ter beoordeling van de teammanager, en definitieve
uitsluiting van toekomstige WTG’s, zulks ter beoordeling van het bestuur.
11. De opbrengst van sponsoractiviteiten die vanuit Sport en Transplantatie worden
gevoerd, vallen aan Sport en Transplantatie toe. De opbrengst van persoonlijke
sponsoractiviteiten kunnen voor persoonlijk doel gebruikt worden.

4.5

Wijzigingen op registratie

Indien wijzigingen in de bij de LOC geregistreerde sportonderdelen worden
doorgevoerd (dus ook een nieuwe inschrijving bij een sportonderdeel), dan gebeurt
dat uitsluitend na goedkeuring van de:
1. sportcoördinator, indien dit voor de WTG gebeurt.
2. teamcaptain, indien dit tijdens de WTG gebeurt, die hierover, indien mogelijk,
overleg pleegt met de sportcoördinator.
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5 Supporters
Voor een supporter geldt het volgende:
1. Een geïnteresseerde supporter, al dan niet direct of indirect gelieerd aan een
deelnemer, mag het WTG team begeleiden.
2. De supporter dient zich voor de inschrijvingssluiting, opgenomen in het WTG
addendum, individueel aan te melden bij het secretariaat of via de website,
daarna kan niet meer ingeschreven worden.
3. De supporter dient per email bereikbaar te zijn.
4. De werkelijke kosten per supporter worden volledig doorberekend, deze zijn
opgenomen in het WTG addendum.
5. Na inschrijving ontvangt de supporter deze procedure en het WTG addendum.
6. De supporter wordt in de gelegenheid gesteld WTG supporterkleding voor eigen
rekening te bestellen.
7. De supporter wordt als volwaardig WTG teamlid/deelnemer beschouwd en dient
zich ook als zodanig te houden aan de gedragsregels, zoals gesteld in het
hoofdstuk ‘Gedragsregels’.
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6 Gedragsregels
Voor alle WTG teamleden geldt het volgende:
1. Het zich houden aan de regels die gesteld worden door Sport en Transplantatie,
de WTGF of het LOC.
2. Deelnemers onthouden zich te allen tijde van persoonlijke contacten met het LOC.
3. Vragen met betrekking tot:
a. spelregels of andere sportaangelegenheden, dienen voorgelegd te worden
aan de sportcoördinator en tijdens de WTG aan de teamcaptain, die het bij
onduidelijkheid kan voorleggen aan de teammanager;
b. alle andere vragen dienen voorgelegd te worden aan de teammanager.
4. Het zich houden aan de kledingvoorschriften en het op correcte wijze dragen van
de beschikbaar gestelde teamkleding.
5. Het opvolgen van de aanwijzingen van het (para)medische team.
6. Het opvolgen van de aanwijzingen van het teammanagement.
7. Het zoveel mogelijk aanmoedigen van deelnemers tijdens de sportactiviteiten
tijdens de WTG.
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7 Teambegeleiding
Het WTG team wordt vanaf het moment van vertrek vergezeld door verschillende
functionarissen. Deze zijn in functie vanaf het moment van vertrek en zullen aan het
team worden voorgesteld op de teamdag in het voorjaar van het jaar van de WTG.

7.1

WTG Commissie

Teammanager
Is eindverantwoordelijk voor het Nederlandse team tijdens de WTG.
Teamarts
Draagt zorg voor alle medische aangelegenheden.
Fysiotherapeut
Draagt zorg voor alle aangelegenheden die met het bewegingsapparaat te maken
hebben.

7.2

Teamcaptains

Per sport wordt een teamcaptain benoemd.
Voor deze sport is de teamcaptain:
1. Aanspreekpunt voor de teammanager.
2. Begeleider van de teammanager in bijeenkomsten die specifiek betrekking
hebben op deze sport.
3. Coördinator van alle zaken die betrekking hebben op deze sport.
4. Begeleider van de deelnemers op de trainings- en wedstrijddagen.
5. Tussenpersoon en spreekbuis van de deelnemers naar de wedstrijdleiding en het
LOC.
6. Verantwoordelijk voor tijdige communicatie van de sportresultaten naar
teammanager en webmaster (in relatie tot plaatsing op de SET website).
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8 Slotbepalingen
8.1

Evaluatie

Na afloop van de WTG zal de gehele gebeurtenis worden geëvalueerd en zonodig
worden de opmerkingen en aanbevelingen overgenomen en geïmplementeerd.

8.2

Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de WTG is geheel op eigen risico.
2. Noch het bestuur, noch haar bestuursleden, commissieleden, sportcoördinatoren,
trainers, teambegeleiding (captains en managers) en/of vrijwilligers die door het
bestuur zijn aangesteld, zijn tegenover de deelnemers, hun erven of
rechthebbenden en/of andere personen, aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, welke dan ook, die door deelneming aan de WTG mochten
ontstaan.
3. Met deze uitsluiting van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid
uit te sluiten in gevallen, waarin het uitsluiten van aansprakelijkheid op grond van
de Nederlandse wetgeving niet is toegestaan.
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