Beste clubverantwoordelijke,
Wij kondigen graag aan dat de Special Olympics Wereld Winterspelen 2017 zullen plaats hebben van 14 t.e.m.
25 maart 2017 in Oostenrijk. Special Olympics Belgium zal voor deze Spelen een delegatie afvaardigen.
Het vertrek naar Oostenrijk zal wellicht voorzien worden op 14 maart 2017. De Openingsceremonie is
op 18 maart 2017 en de outdoor-sluitingsceremonie op 24 maart. De terugkomst is waarschijnlijk op 25
maart 2017.
Voor de onderstaande sporten kreeg Special Olympics Belgium een quota:

Sport
Alpijns Skiën
Langlaufen
Snowshoeing
Snowboard

Aantal
8
10
6
4

Heren
4
6
3
2

Dames
4
4
3
2

Coaches
2
3
2
1

Zie het document ‘bijkomende informatie’ in bijlage voor de proeven en categorieën.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten te voldoen aan de hieronder vermelde richtlijnen
en dient het formulier voor kandidatuurstelling voor 05 februari 2016 terug gezonden te worden.
Atleten:
- Kandidaten dienen minimaal tweemaal aan de laatste vier edities (2011-2012-2013-2015) van
de Nationale Spelen te hebben deelgenomen.
- Kandidaten zijn in staat om los van hun vaste club deel te nemen. Dit impliceert dat de
kandidaten 12 dagen weg van huis of de instelling zullen zijn.
- Kandidaten
dienen
de
nodige
kennis
te
hebben
van
de
reglementen
( w w w . s p e c i a l o l y m p i c s . o r g / s p o r t s . a s p x ) zodat ze de proeven correct kunnen
uitvoeren en ze kunnen toepassen op hun categorie (zie lijst van sporten met bijhorende
proeven / categorieën).
- De kandidaten engageren zich om deel te nemen aan de trainingsstage en de 5 trainingsdagen
door Special Olympics Belgium bepaald.
Coaches:
-

-

Coaches die zich kandidaat wensen te stellen, beschikken over de volgende kwaliteiten:
o Technische kennis en ervaring van hun sport.
o Een goede kennis en praktische ervaring van personen met een verstandelijke handicap.
o Een goede kennis van Special Olympics en zijn filosofie.
o Zich kunnen uitdrukken in de tweede landstaal en kennis van het Engels is een pluspunt.
Een kandidaat engageert zich voor de omkadering en het opstellen van de trainingen tijdens
de stage en trainingsdagen en dit in samenspraak met de Head Coach.
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-

De planning van de trainingsdagen wordt op initiatief door de Head Coach en in samenspraak
met de coaches bepaald, in de week of tijdens een weekend.
De Coach vertegenwoordigt Special Olympics Belgium voor zijn sport, voor en tijdens de
Spelen, en respecteert de filosofie van de beweging.

Head Coaches:
-

-

Idem Coaches
De Head Coach dient kennis te hebben van het Engels.
De Head Coach heeft de eindverantwoordelijkheid voor zijn sport en zijn geselecteerde atleten.
(Sport specifieke voorbereiding met toepassing van de correcte reglementering, het voltooien
van de inschrijvingen, voor een efficiënt verloop van de deelname aan de competities tijdens de
Spelen, …)
De Head Coach vertegenwoordigt Special Olympics Belgium op de dagelijkse Head Coach
meetings tijdens de Spelen.
De Head Coach zorgt voor een vlotte communicatie tussen de coaches en de
clubverantwoordelijke van de geselecteerde atleten om een professionele omkadering te
garanderen.

De effectieve kostprijs per deelnemer bedraagt € 2.130 . Special Olympics engageert zich om deze kostprijs terug te
brengen tot €1.250 per atleet en €750 per coach/head coach. Betaling wordt voorzien in 3 schijven.
Deze bijdrage dekt alle kosten tijdens de stage, de trainingsdagen (exclusief lunch) en de Spelen en
omvat eveneens de delegatie-uitrusting, de transportkosten heen en terug, pins, onthaal bij vertrek en
aankomst, vergaderingen, verzekering en administratieve kosten.
We kunnen momenteel nog niet garanderen dat de actie “Sponsor an athlete” ( voor uw deelnamekosten)
zal worden gerealiseerd. We houden u hieromtrent op de hoogte.

In de documenten in bijlagen kan u meer sport specifieke informatie terugvinden aangaande de
categorieën en de proeven, alsook de kandidatuurstelling van de atleten, Head Coaches en/of Coaches.
Wanneer wij uw kandidatuurstelling ontvangen, krijgt u een bevestigingsmail voor ontvangst en wordt
u nadien geïnformeerd betreffende het verdere verloop.
Wij hopen alvast op een enthousiaste respons wat betreft de kandidatuurstellingen en danken jullie nu
al voor jullie engagement!
Met vriendelijke groeten,
Liesbet Marsoul
Sports Director
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Eddy Beckers
CO-CEO

