DISCLAIMER: De KVLO is geen organisator van de ISF-toernooien maar stuurt de aanmelding en
deelnamegelden rechtstreeks door aan ISF (de organiserende partij). De KVLO beheert de gelden niet
maar dat doet ISF onder haar voorwaarden. De KVLO is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van
welke aard dan ook, die voortkomt uit deelname of geplande deelname aan de ISF-toernooien of
daarmee samenhangende activiteiten (ook niet bij onvoorziene omstandigheden). De KVLO raadt de
deelnemende scholen aan de nodige verzekeringen af te sluiten voor de gemaakte of te maken kosten
die met deelname van de toernooien verband houden (denk aan een reisverzekering, een
annuleringsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering).

Regels inschrijvingen ISF toernooien
ISF staat voor International Schoolsport Federation en organiseert in het buitenland WK’s in
verschillende sporten voor schoolteams. De KVLO is namens Nederland lid van de ISF. De KVLO stuurt
de inschrijvingsgegevens door naar de organiserende partij (ISF). ISF heeft een website die veel
belangrijke informatie bevat: http://www.isfsports.org/ Hieronder een overzicht van de
belangrijkste voorwaarden van ISF.
Deelname
• Elke school mag zich inschrijven voor een ISF WK. De school hoeft niet per sé aan Olympic
Moves in diezelfde sport deel te nemen/te hebben genomen.
• Elke deelnemende school dient van te voren een verklaring af te geven aan ISF, ondertekend
door de directie, waarin de directie bevestigt dat zij toestemming geeft voor deelname aan
het WK bij winst van de selectiewedstrijd of het selectietoernooi EN waarin zij bevestigt dat
de benodigde financiële middelen zijn gegarandeerd.
• De teamsamenstelling tijdens een selectiewedstrijd of -toernooi dient geheel conform de ISFregelementen te zijn. Dit houdt o.a. in dat leerlingen in een bepaald team op dezelfde school
of scholengemeenschap te zijn ingeschreven.
Inschrijving en procedure
• Scholen dienen zich uiterlijk eind april aan te melden voor een WK dat zal plaatsvinden in
het jaar erna. De school kan de aanmelding naar de KVLO versturen, schoolsport@kvlo.nl,
waarna de KVLO de aanmelding rechtstreeks doorstuurt aan ISF. De KVLO controleert de
aanmelding niet. De school is dus zelf verantwoordelijk voor een correcte en volledige
aanmelding.
• Na april kan alleen nog worden aangemeld voor sporten waar zich nog geen andere school
voor heeft aangemeld.
• Mochten meerdere scholen zich aanmelden voor hetzelfde WK, dan hebben de scholen tot
eind september de tijd om zelf een voorronde in de vorm van een onderlinge
selectiewedstrijd of -toernooi te organiseren. Scholen hebben dan ruim de tijd zich voor te
bereiden op het WK.
• Winnaars van de voorronde kunnen zich aanmelden via conform bovenstaande systematiek
(zie het eerste bulletpoint) onder “inschrijving en procedures”.
• De deelnemende school zorgt zelf dat de gevraagde ISF-formulieren in orde zijn en worden
meegenomen naar het WK (o.a. toestemmingsformulieren dopingcontrole,
verzekeringsbewijzen e.d.)

Selectietoernooi (richtlijnen)
•
•
•
•
•
•

Een selectiewedstijd of selectietoernooi wordt bij voorkeur georganiseerd op neutraal
terrein.
Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een neutrale bondsscheidsrechter.
Indien mogelijk wordt de sportbond betrokken bij de selectiewedstrijd of het
selectietoernooi.
Indien alle ingeschreven scholen deelnemen aan de Olympic Moves schoolsportcompetitie,
kan dit toernooi ook als selectiecriterium worden gebruikt.
De school levert een spelerslijst aan waarvan minimaal 80% zeker is dat die ook naar het WK
zelf mogen. Spelers die onder contract staan van bijvoorbeeld een BVO krijgen vaak geen
toestemming voor deelname! Houd hier rekening mee!
De school overlegt bij het doorgeven van de spelerslijst het bewijs van toestemming van de
spelers aan de KVLO voor het ontvangen van de noodzakelijke deelnemersgegevens
(spelerslijst) en het doorsturen daarvan naar ISF.

Kosten
• Kosten voor deelname (aan o.a. een selectiewedstrijd of -toernooi) komen voor rekening van
de deelnemende scholen.
• De KVLO stelt geen financiën ter beschikking voor deelname aan een ISF WK (kosten komen
voor rekening van de deelnemende scholen).
• Scholen moeten o.a. rekening houden met vervoerskosten (bus, vliegtickets, etc.) en
deelnamekosten per persoon, per nacht. De KVLO raadt de deelnemende scholen aan zich te
verzekeren.
Communicatie
• ISF communiceert via nieuwsbrieven (bulletins). Deze zijn per WK te vinden op de website
van ISF: http://www.isfsports.org/sports
• Op de website van ISF kan de contactpersoon van de school zich aanmelden voor de ISF
nieuwsbrief.
• Nadat de inschrijving is geaccepteerd door de ISF houdt de KVLO de scholen op de hoogte
middels het doorsturen van de bulletins die de ISF naar de KVLO stuurt.
• Nadat een school heeft deelgenomen, stelt de KVLO het op prijs dat hiervan een verslagje
wordt gemaakt en enkele foto’s worden aangeleverd, voor eventuele publicatie op de
website.
Tijdsplanning
• januari t/m april
• mei t/m september
• vanaf september
• november
• Nieuwe jaar

Aanmelding via de KVLO
Organisatie selectietoernooi, winnaar doorgeven aan KVLO
Voorbereiding op WK, zowel sportief als administratief
Sluiting formele inschrijving bij ISF, financiën in orde
Deelname aan het WK, verslagje na afloop

Contactpersoon KVLO
Jacqueline Tangelder: Schoolsport@kvlo.nl
Meer info is te vinden op http://www.isfsports.org/

