Quota-aanvraag
NATIONALE SPELEN 2021

DIT FORMULIER IS EEN QUOTA-AANVRAAG EN GEEN TOEKENNING
CLUBNR:

768

NAAM:

BRUSSELS G-CLUB
QUOTA

aantal QUOTA prioriteit 1:
aantal QUOTA prioriteit 2:
aantal QUOTA prioriteit 3:

5
5
5

SPORT

In te vullen door de club
Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

2

5

Toegekend

ATLETIEK
ZWEMMEN
TRIATLON
TENNIS

6

BADMINTON
TAFELTENNIS

4

2

1

1

4

JUDO
ARTISTIEKE GYMNASTIEK
RITMISCHE GYMNASTIEK
BOCCE
AANGEPASTE FYSIEKE ACTIVITEITEN
SPORTSPELEN
MOTORISCHE ACTIVITEITEN
NETBAL (1 ploeg = 8 quota)
VOETBAL (1 ploeg = 9 quota)
UNIFIED VOETBAL (1 ploeg = 5 quota)
BASKETBAL (1 ploeg = 7 quota)
FLOORBALL (1 ploeg = 7 quota)

Zie achterzijde voor meer uitleg.

Ind.: 1
Dub.:

Quota-aanvraag
NATIONALE SPELEN 2021

Uitleg quota-aanvraag Nationale Spelen 2021:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Quota prioriteit 1 = aangevraagde quota met hoogste prioriteit;
Quota prioriteit 2 = aangevraagde quota met tweede prioriteit;
Quota prioriteit 3 = aangevraagde quota met laagste prioriteit;
De quota prioriteit 3 moet niet ingevuld worden, maar de kans is dan groter dat de
toegekende quota lager is;
Afhankelijk van in welke sporten de quota wordt aangevraagd zal het aantal toegekende
quota variëren. Indien enkel sporten worden gekozen waar vraag&aanbod groot is, zal het
toegekende quota lager zijn dan wanneer er ook sporten worden gekozen waar
vraag&aanbod minder groot is;
Ploegsporten:
o Minimum aantal spelers = quota van 1 team (vb netbal: 8 quota) / Na de
toekenning van de ploeg mogen meer spelers ingeschreven worden in de
ploeg;
o Indien de totale quota (prioriteit 1 + prioriteit 2 + prioriteit 3) minder is dan het
minimum aantal atleten om een ploeg te vormen, mag toch 1 ploeg
aangevraagd worden. Alle quota wordt dan gebruikt voor die ene ploeg. Dit
geeft echter geen garantie dat de ploeg zal toegekend worden;
Unified partners moeten niet opgenomen worden in de quota-aanvraag. Het aantal Unified
partners impacteert dus niet de quota-plaatsen;
Voor nieuwe clubs die voor de eerste keer deelnemen aan de Spelen zal een quota
toegekend worden van maximaal 4 plaatsen;
Verloop:
Dinsdag 15 september: de quota-aanvraag zal per mail verstuurd worden naar de
clubverantwoordelijken;
De quota-aanvraag moet ingevuld naar sportbureau@specialolympics.be worden
teruggestuurd. Deadline 22 september;
1 oktober = die dag verkrijgen jullie de uiteindelijke quota-toekenning.

DEADLINE quota-aanvraag: 22 september

