Praktische informatie over Olympic Moves voor docenten LO
In dit document vind je praktische informatie over Olympic Moves. Onder andere over inschrijven,
mogelijkheden om naar andere regionale finales over te stappen tijdens het seizoen, afmelden voor
regionale finales, etc. Door deze richtlijnen aan te houden proberen we de schoolsportcompetitie voor
iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen.
Inschrijven
Inschrijven gebeurt via www.olympicmoves.nl . Hier vind je het inschrijfformulier dat je als
hoofdcontactpersoon invult. De bevestigingsmail die je ontvangt stuur je door naar je collega’s,
zodat zij het formulier van hun specifieke sport kunnen invullen. Zij hoeven dus niet meer het
algemene adresformulier in te vullen! Het heeft onze voorkeur dat er per sport één contactpersoon
is die voor zijn/haar eigen sport het formulier invult, dus niet één contactpersoon voor alle sporten.
Contactpersonen scholen
Iedere school heeft één hoofdcontactpersoon en één contactpersoon per sport. Dat kan dezelfde
zijn. De contactpersoon per sport krijgt, naast de algemene nieuwsbrief, de gerichte informatie
toegestuurd, zoals de poule-indelingen, programma van de dag etc.
Sluiting inschrijving
De inschrijving sluit op de eerste vrijdag van november. Wij begrijpen dat het soms lastig is
inschatten is om al het aantal teams per sport door te geven. Toch is het belangrijk om de teams
door te geven, zodat de indeling gemaakt kan worden vanaf de tweede week van november. Begin
december worden de eerste indelingen gedeeld en je hebt dan nog t/m de kerstvakantie om
wijzigingen door te geven.
Wil je de school toch nog aanmelden na de inschrijftermijn, mail dan met olympicmoves@kvlo.nl.
Indeling van de regionale finales
Bij de indeling proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de voorkeur voor plaats/datum
die bij de inschrijving is doorgegeven. Helaas is dit niet altijd mogelijk.
De schema’s met de indeling van de regionale finales worden uiterlijk twee weken voor de
Kerstvakantie naar de contactpersonen per sport gestuurd. Bekijk deze nauwkeurig om te zien of je
inschrijving (juist) is verwerkt. Geef eventuele wijzigingen z.s.m. door.
Versie twee van de schema’s wordt verstuurd op de vrijdag voor de Kerstvakantie of uiterlijk dat
weekeinde. Indien nodig worden na de Kerstvakantie nog aangepaste schema’s verstuurd voor de
poules waarvoor dit relevant is.
Wie organiseert de regionale finale?
Eén van de scholen die is ingedeeld in een poule organiseert een regionale finale. Als in je poule
bekend is welke school de organisatie van de hele poule, of een deel daarvan, op zich wil nemen dan
is deze school in het schema ‘geel’ gemaakt. Voor vragen over de organisatie mail je met die
betreffende school/persoon die in het schema staat aangegeven.

Wanneer en waar is de regionale finale?
Dit staat weergegeven aan de rechterkant van de poule in de rode zijkant van het schema. Ook zijn
de regionale finales in de kalender te vinden op www.olympicmoves.nl.
Wat als er geen organisatie of datum staat?
Is geen enkele school geel gemaakt en staat er geen datum achter de regionale finale, dan is het de
verantwoordelijkheid van de poule om dit onderling helder te krijgen. Hoe eerder met elkaar
contact gezocht wordt per mail, hoe beter!
Hoe laat ik weten dat ik een regionale finale wil organiseren?
Bij inschrijving kan je doorgeven of je een regionale finale wilt organiseren. Mocht je nadat de
indeling bekend is en er nog geen organisator staat aangegeven toch een regionale finale willen
organiseren dan stuur je een mail naar de scholen die ook in de poule zitten met daarin een voorstel
voor twee of drie data. Zodra een datum is vastgesteld kun je aan de slag met de organisatie.
Ik kan niet op de afgesproken datum in mijn poule
Kijk in het schema welke regionale finales er nog meer zijn. Zoek een regionale finale uit en mail met
de organisatie om te vragen of je nog mee kunt doen op de betreffende dag. Als dat mogelijk is, laat
dit dan weten door een e-mail te sturen naar olympicmoves@kvlo.nl met de wijziging. Lukt het niet
deel te nemen aan een van de regionale finales en moet je besluiten teams terug te trekken, geef
dit dan vroegtijdig door een mail te sturen naar de desbetreffende organisatie (en in de cc:
olympicmoves@kvlo.nl).
Mag ik als organisator een overstap aanvraag weigeren?
Als je als organisator vindt dat één of meer teams erbij niet ten goede komt aan de kwaliteit van je
toernooi (te vol/ongunstig aantal teams in een categorie/schema’s al klaar), dan mag je een aanvraag
van een andere school om deel te nemen weigeren. De aanvrager kan zich vervolgens melden bij de
organisatie via olympicmoves@kvlo.nl om te overleggen hoe nu verder te handelen.
Terugtrekken van teams
Ben je genoodzaakt teams terug te trekken, mail dan met de organisatie van je regionale finale en
geef het door via olympicmoves@kvlo.nl . Houd wel rekening met de afmeldtermijn van 3 weken
voor het toernooi (zie algemeen reglement). Het te laat terugtrekken of niet op komen dagen van
teams leidt tot inhouding van de borg.
Begeleiding en coaching van teams
Olympic Moves is een schoolsportcompetitie. Dit houdt in dat begeleiding en coaching van teams
allereerst dient te gebeuren vanuit de pedagogische verantwoordelijkheid van de docent. Elkaar
hierop aanspreken hoort bij de professionele verantwoordelijkheid van elke docent binnen Olympic
Moves.

Protesten
Indien er het vermoeden, dan wel bewijs, bestaat dat teams de reglementen van Olympic Moves
overtreden, dan kan er een protest worden ingediend. Voor zaken die zich voordoen op en tijdens
een regionale finale kan protest worden ingediend bij de ter plaatse verantwoordelijke
wedstrijdleiding. Samen met de aanwezige docenten behandelt de wedstrijdleiding het protest.
Indien de wedstrijdleiding er niet uit komt kan de afdeling schoolsport van de KVLO gevraagd worden
de situatie te beoordelen. Dit kan telefonisch of via het sturen van een mail naar
olympicmoves@kvlo.nl. Deze kan alleen een uitspraak doen omtrent overtredingen van het
geschreven reglement van de sport en niet over (scheidsrechterlijke) beslissingen die tijdens het
toernooi zijn genomen. Eenmaal gevraagd om behandeling door de KVLO, dan is dat oordeel
bindend.
Laten we er allemaal weer een mooi Olympic Moves jaar van maken!
Namens Olympic Moves
Ivy van Hagen

