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Selectienormen sportkampioenen 2021
1. Algemeen


Het ingevulde inschrijvingsformulier dient voor de voorziene inschrijvingsdatum (vrijdag 28
januari 2022) binnen te zijn op team Sport en Jeugd. Enkel volledige aanvragen zullen
behandeld worden.



De Heistse sportraad behoudt zich het recht advies te geven om een kandidaat te weigeren op
grond van sport-ethische redenen. De beslissing ligt bij het college van burgemeester en
schepenen.



Alle problemen, voorstellen, discussies die niet behandeld worden binnen dit reglement, worden
na advies van de sportraad behandeld op het college van burgemeester en schepenen.

2. Selectienormen personen
Ploegen
Wat wordt verstaan onder een ploeg?


Een ploeg dient uit meer dan 1 persoon te bestaan. Ook duo’s vallen dus onder de selectienormen
van de ploegen.

Waaraan dient een ploeg te voldoen voor de kampioenenhuldiging?


Een ploeg komt enkel in aanmerking als zij behoort tot een Heistse sportvereniging. Individuen die
deel uitmaken van een ploeg buiten Heist-op-den-Berg worden niet gehuldigd in onze gemeente.
(Uitzondering = individuen die deel uitmaken van nationale ploegen – zie selectienormen
prestaties)

Individuen
Wat wordt verstaan onder een individu?


Bij een individu spreken we over 1 persoon.

Waaraan dient een individu te voldoen voor de kampioenenhuldiging?


Een individu komt enkel in aanmerking als zij/hij in de gemeente Heist-op-den-Berg woonachtig is
op het moment van de kampioenstitel. Individuen die niet in Heist-op-den-Berg wonen, maar wel
aangesloten zijn bij een Heistse sportclub worden niet gehuldigd in onze gemeente.

3. Selectienormen sporten


Sporten geleverd in competities georganiseerd door Vlaamse erkende sportfederaties of hogere
instanties waarbij deze sportfederaties zijn aangesloten.



Sporten die geargumenteerd worden voorgedragen voor de einddatum van inlevering
sportkampioenen.

4. Selectienormen prestaties
Indien de ploeg en het individu nog steeds in aanmerking komen op basis van de voorgaande
selectienormen (personen en sporten) moet ook aan één van volgende voorwaarden worden voldaan.
Volgende prestaties komen in aanmerking:


Gewestelijke kampioenen, B-kampioenen, Provinciale, Vlaamse, Belgische, Europese en
wereldkampioenen;



Bekerwinnaars (minstens gewestelijk);



Winnaars van open provinciale en nationale kampioenschappen.



Podiumplaatsen (goud, zilver, brons) op Belgische, Europese en Wereldkampioenschappen;



Belgische, Europese en wereldrecords;



Individuen (zie selectienormen individu) die deel uitmaken van een nationale ploeg die
podiumplaatsen behaalde op Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen of
Olympische Spelen;



Schoolsport: Provinciale, Vlaamse en Belgische titels op MOEV-kampioenschappen, podiumplaatsen
FISEC (Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique). Een leerling die deel
uitmaakt van een nationale ploeg die een podiumplaats behaalt op een FISEC-kampioenschap valt
onder bovenstaande regel;



G-sport: Titel behaald op officiële provinciale en Vlaamse kampioenschappen, podium op Special
Olympics (op Belgisch niveau), Belgisch kampioenschap, Europese en Wereldkampioenschappen.



Prestaties die geargumenteerd worden voorgedragen voor de einddatum van inlevering
sportkampioenen.

Volgende prestaties komen niet in aanmerking:


de club- of interclubkampioenen;



ornithologische kampioenen (vogels);



winnaars schoonheidswedstrijden.

