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HOOFDSTUK I:

CRITERIA TER ERKENNING VAN EEN PARACLUB
BINNEN HET VVP

Versie :2014
1. Referentie: statuten VVP art 1 en art 12

2. Criteria:
a.
b.
c.
d.

De club moet een rechtspersoonlijkheid bezitten.
De doelstellingen moeten in de lijn van deze van het VVP liggen.
De club moet over een erkende dropzone beschikken.
De gewone activiteiten ( min. 50 % van alle sprongen ) van de club moeten in
Vlaanderen gebeuren of in een aangrenzende regio.
e. Over een erkende centrumleider VVP beschikken die de dagelijkse operaties leidt.
f. Op het moment van de erkenning over 30 leden beschikken die aangesloten zijn bij
het VVP .
3. Procedure
a. De club dient een aanvraag tot erkenning in bij de RvB VVP op het ogenblik dat ze
meent dat aan de criteria beschreven in paragraaf 2 is voldaan.
b. De RvB onderzoekt of aan de criteria is voldaan en beslist hierover volgens art 12
van de statuten VVP.
c. Indien aan de criteria is voldaan, erkent de RvB VVP de club als kandidaat club
VVP en meldt dit tijdens de volgende A.V. VVP die de kandidaat club bevestigt.
d. Indien de kandidaat club VVP gedurende het jaar dat het als dusdanig is erkend,
bewijst dat de veiligheidsvoorschriften RvB van het VVP strikt worden nageleefd,
wordt hij bij de eerstvolgende A.V. voorgesteld als erkende club.
e. In de periode tussen de erkenning als kandidaat club VVP en de effectieve
erkenning, mag de club deelnemen aan de RvB VVP zonder evenwel stemrecht te
hebben.
4. Schorsing
a. Indien een club gedurende 6 maanden geen sprongactiviteiten meer uitoefent of
indien aan een ander erkenningscriterium niet meer is voldaan, wordt de club
“voorlopig” geschorst.
b. Na 1 jaar zonder sprongactiviteiten wordt de erkenning ingetrokken door de A.V.
VVP.
c. Deze regels sluiten eventueel andere (statutaire) maatregelen t.a.v. een club
wegens bv. wanbetalingen, veelvuldige inbreuken tegen het BVR, enz.…. niet uit.
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HOOFDSTUK I I

:

DE TUCHTPROCEDURE VAN HET VVP

Versie : 2014

1. Referentie: statuten VVP: art. 2 § 7, art. 8

2. Rechtvaardiging en structuur
Gezien de techniciteit van de sport en het mogelijke gevaar waardoor een snel
optreden nodig is, worden inbreuken tegen de veiligheid (o.a. het basisveiligheidsreglement) binnen de Federatie behandeld.
“Binnen de Federatie” betekent prioritair binnen de clubs en in tweede instantie op
niveau Federatie. Dit reglement slaat alleen op het tuchtrecht op niveau Federatie!
Het is dus evident dat elke club over een tuchtreglement dient te beschikken dat in de
lijn ligt van het tuchtreglement VVP. De filosofie van het tuchtreglement moet in eerste
instantie gebaseerd zijn op “ begeleiden tot verbetering “ en minder op “straffen “
Slechts wanneer de veiligheid ernstig in het gedrang komt en van begeleiding weinig
of geen effect te verwachten valt , moeten drastische maatregelen genomen worden
ter bescherming van de springer , een derde of de sport zelf .
3. Principes
Volgende principes zullen gehanteerd worden om de marginale toetsing van een
tuchtreglement door een rechter te doorstaan:
- de club zal de betrokkene officieel kennisgeven van de ten laste gelegde feiten
- het tuchtcollege ( minimum 3 personen waaronder een voorzitter ) zal
onafhankelijk worden samengesteld
- de betrokkene zal vooraleer de zaak wordt behandeld op zijn verzoek inzage
kunnen krijgen van het dossier
- de gebruikte taal zal op vraag van betrokkene ofwel Nederlands, Frans of
Engels zijn .
- de betrokkene kan zich laten bijstaan wat niet belet dat het tuchtcollege de
persoonlijke verschijning kan eisen
- de betrokkene heeft het recht om gehoord te worden, om getuigen te laten
oproepen en zich te beroepen op ieder ander bewijsmiddel
- het tuchtcollege oordeelt over de opportuniteit van een getuigenverhoor of van
het bewijsmiddel; elke weigering zal door de voorzitter gemotiveerd worden
- de debatten zijn openbaar tenzij een uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene
en mits akkoord van de voorzitter
- de mogelijke sancties moeten beschreven zijn en de uitspraak zal persoonlijk
en schriftelijk worden overgemaakt aan de betrokkene
- er moet mogelijkheid zijn tot een hoger beroep waarbij de straf voorlopig wordt
opgeschort
- de volledige procedure zal binnen en redelijke termijn worden afgewerkt
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4. Doelgroep en kader
Het tuchtreglement slaat op individuele springers aangesloten bij een club van het
VVP die inbreuken plegen tegen het BVR of elk ander reglement of aspect dat
betrekking heeft op de veiligheid.
5. Aangifte
In principe kan elke individuele springer een aangifte (mondeling of schriftelijk) doen
van inbreuken tegen het BVR of in het algemeen tegen de veiligheid.
Uiteraard zal het instructiekorps hierin het voortouw nemen.
De aangifte wordt gedaan aan een verantwoordelijke van de club (centrumleider,
voorzitter, Raad van Bestuur). Deze moet hierop reageren. Indien een reactie uitblijft,
kan men een aangifte (schriftelijk en ondertekend) doen bij de Technisch Directeur van
het VVP .
6. Procedure
A. Een inbreuk behandeld door de club zonder beroep van de inbreukpleger.
De club maakt aan de Technisch Directeur van het VVP een kopie van het
afgewerkte dossier over.
De Technisch Directeur heeft dan 2 mogelijkheden:
a. De tuchtmaatregel is aanvaardbaar
Het dossier wordt hiermede gesloten.
N.B: Indien de inbreukpleger tijdens de duur van een tuchtmaatregel van club
verandert, wordt de nieuwe club door de Technisch Directeur van de
tuchtmaatregel op de hoogte gebracht.
b. De tuchtmaatregel is te licht bevonden
De Technisch Directeur verwittigt de club en de betrokkene van deze
beslissing. Een tuchtcommissie in beroep (zie infra) wordt samengeroepen
door de Technisch Directeur en een maatregel wordt opgelegd, die aan de club
en de betrokkene wordt betekend.
B. Een inbreuk door de club behandeld waartegen de betrokkene in beroep
wenst te gaan.
De club maakt een kopie van het volledig dossier over aan de Technisch Directeur
VVP. De Technisch Directeur roept de tuchtcommissie in beroep samen voor
behandeling. De uitslag wordt aan de betrokkene en de club betekend.
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7. Samenstelling van de tuchtcommissie in beroep
Leden: Vijf ervaren springers uit de discipline waarvan minimum 1 en maximum 2
examinator(en)
Voorzitter: De oudste examinator
NB : De stemming is geheim!
8. Maatregelen op te leggen door het VVP en te volgen door de clubs
a. Een voorlopige schorsing
De voorlopige schorsing voor het beoefenen van en bepaalde discipline of voor het
uitvoeren van gelijk welke sprong (bijv. een voorlopige schorsing als
tandemmaster) is geen tuchtmaatregel maar eerder een bewarende maatregel in
het kader van de veiligheid. Ze wordt door de club genomen tot de volledige
procedure is afgewerkt en er een definitieve maatregel is opgelegd. Indien de club
geen voorlopige schorsing oplegt, kan dat eventueel door de Technisch Directeur .
De betrokkene wordt van deze maatregel op de snelste maar wel persoonlijk op de
hoogte gebracht en dit wordt bevestigd met een geschreven document.
b. Een verwittiging
Een verwittiging is een geschreven aanmaning waarin gesteld wordt dat de
inbreukpleger bij een herhaling van de inbreuk een zwaardere tuchtmaatregel zal
opgelegd worden.
c. Een begeleidende maatregel
De tuchtcommissie kan de inbreukpleger een begeleidende maatregel opleggen
zoals bv. het verplicht volgen van een recyclage, het verplicht laten filmen van de
sprongen voor controle gedurende een aantal sprongen, enz.…
d. De tijdelijke schorsing
De tijdelijke schorsing is een tuchtmaatregel waarbij een inbreukpleger voor een
bepaalde periode verboden wordt alle of een bepaalde springactiviteit of discipline
te beoefenen.
De tijdelijke schorsing kan maximaal 2 kalenderjaren bedragen.
e. Elke tijdelijke schorsing kan gecombineerd worden met een begeleidende
maatregel
f.

De definitieve schorsing
Indien een pleger van een inbreuk binnen een periode van 5 jaar, 2 maal tijdelijk
wordt geschorst voor inbreuken van dezelfde aard, kan de tuchtcommissie hem bij
een derde inbreuk van dezelfde aard definitief voor een bepaalde springactiviteit
schorsen. Een definitieve schorsing voor alle sprongactiviteiten of voor een
bepaalde discipline kan ook wanneer een zeer ernstige inbreuk tegen de veiligheid
werd vastgesteld die rechtstreeks een mensenleven in gevaar heeft gebracht en
waarbij het te verwachten valt dat een begeleidende maatregel geen effect zal
hebben .
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Opmerking:

Iemand schrappen als lid van een vereniging is een statutaire
maatregel die alleen door de AV kan worden genomen!

9. Termijnen
In ieders belang moet de tuchtprocedure zo kort mogelijk worden gehouden.
Een “redelijke” termijn voor de volledige procedure is vier maanden (eerste
aanleg en beroep elk 2 maanden).
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HOOFDSTUK III:

DE COMMISSIES BINNEN HET VVP

Versie : 2014
1. Referentie: statuten VVP art 15.

2. De Tandemcommissie
De tandemcommissie bestaat uit minimum 3 en maximum 5 examinatoren
tandemmasters.
Ze bepalen en controleren in samenspraak met de Technisch Directeur alle aspecten
van het tandemspringen binnen het VVP.
De leden zetelen als expert in de tuchtcommissies terzake (zie Tuchtreglement
Hoofdstuk II). De leden stellen een voorzitter aan die rapporteert aan de Technisch
Directeur .
3. De AFF-commissie
De AFF-commissie bestaat uit minimum 3 en maximum 5 examinatoren AFF
jumpmasters.
Ze bepalen en controleren in samenspraak met de Technisch Directeur alle aspecten
van de AFF binnen het VVP.
De leden zetelen als expert in de tuchtcommissies terzake (zie Tuchtreglement
Hoofdstuk II). De leden stellen een voorzitter aan die rapporteert aan de Technisch
Directeur.
4. De scheidsrechterscommissie
Zie Reglement op de scheidsrechters (Hoofdstuk VIII).

5. De medische commissie
De medische commissie is een commissie die ad hoc wordt samengesteld door de
Technisch Directeur en bestaat uit minimum 2 en maximum 5 geneesheren die bij
voorkeur de valschermsport effectief beoefenen. De medische commissie wordt
samengeroepen op vraag van de Technisch Directeur wanneer er zich medische
problemen of vragen stellen.
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6. De tuchtcommissie
Zie tuchtreglement VVP (zie Hoofdstuk II).
8 . De riggerscommissie
De riggerscommissie is een commissie binnen het VVP die is samengesteld uit riggers
met een erkend brevet van Senior of Masterrigger uitgegeven door één of meerdere
constructeurs of een bevoegde organisatie zoals de European Association for Safety
Parachutes ( EASP ) . Ze kiezen een voorzitter en rapporteren rechtstreeks aan de TD
en zijn allen lid van het VVP.
Hun taken zijn:
-een reglementering opstellen i.v.m. hun brevettering en opleiding die zal worden
voorgelegd worden aan en goedgekeurd door de Beheerraad van het VVP
-technische ondersteuning op vraag van de TD en examinatoren
-lesgeven binnen de basis- en voortgezette opleiding VVP
-via de TD , het verspreiden van Safety en Technische bulletins aan de leden VVP
-controle op de tanghouders
-op initiatief , advies geven aan de TD i.v.m. problemen die betrekking hebben op
het springmateriaal
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HOOFDSTUK IV:

REGLEMENT OVER DE CURSUS INSTRUCTEUR

Versie : 2014
1. Referentie: BVR Hoofdstuk VI
Leden VVP die nog geen instructiebevoegdheid hebben en deze wensen te behalen
moeten eerst een basiscursus volgen en hierin slagen. Dit bewijst dat men kan
lesgeven en de basiskennis bezit van het valschermspringen . Voor leden die een
instructiebevoegheid hebben behaald in een andere federatie , zie punt 9 .
2. Voorwaarden om de basiscursus te mogen volgen
a.
b.
c.
d.

Min 21 jaar.
3 volle kalenderjaren jaar lid VVP.
Minimum D-brevethouder vanaf 2016.
Aanvraag ondertekend door Voorzitter club + advies centrumleider.

3. Procedure
a.
b.
c.
d.

Aanvraag in jaar X ( minimum 1 maand voor begin cursus )
Theoretische cursus in jaar X.
Stage gedurende het springseizoen in jaar X en X+1
Examens in jaar X+1.

4. Inhoud theoretische cursus
a. Circulaire GDF05 (statuut VVP ter info).
b. De Organisatie van het springgebeuren met de statuten en het Huishoudelijk
Reglement
c. Enkele begrippen over de luchtvaartreglementering en altimetrie.
d. Enkele begrippen over aerodynamica toegepast op valschermen.
e. Het Basisveiligheidsreglement.
f. Materiaalkunde +AAD .
g. Enkele begrippen over EHBO.
h. Het verzekeringssysteem.
i. Een overzicht van de verschillende disciplines .
j. Didactiek toegepast op een paar basistechnieken in het valschermspringen
circuitvliegen , noodprocedures , exit ….
k. Facultatief ( Meteo )
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5. De stage
Na de theoretische cursus wordt de kandidaat stagiair instructeur in zijn club . Dit
betekent dat hij opleiding kan geven onder toezicht en verantwoordelijkheid van een
bevoegd instructeur die als peter zal worden aangesteld . Uiteraard is dit beperkt tot
het geven van de theorie . Er wordt benadrukt dat de kandidaat nooit alleen les mag
geven en dat de centrumleider hier zijn verantwoordelijkheid heeft .De activiteiten van
de stage en de commentaren van de peter terzake zullen in een stage -document
worden vermeld
6. De examens
a. Schriftelijk examen over elk vak (zie pt 4) .
b. Een mondelinge les te geven over een basisthema .
c. Een interview per kandidaat waarop gelet wordt op de technische kennis ,
maturiteit en ervaring.
7. Punten
a. Schriftelijk examen

- Circulaire GDF05
- Org van het springgebeuren
- Luchtvaartreglem. + Altimetrie
- Aerodynamica
- Het BVR
- Materiaalkunde
- EHBO
- Verzekering
- Disciplines

b.

Mondeling examen
- voorbereiding en stage:
- lesgeven:
- technische kennis:
Totaal

pt
15
10
10
05
20
20
05
05
10
-----100 pt

40
100
60
------------200 pt
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Per onderdeel van het schriftelijk en het mondeling examen, dient de kandidaat min 60
% te behalen en 70% voor het totaal van het mondelinge examen .

8 . Kosten
De kosten voor de deelnemers aan de cursus worden jaarlijks vastgelegd door de RVB
VVP . In de kostprijs zit de aanschaf van de syllabus .
9 . Brevet
Het slagen in het examen is een fundamentele voorwaarde voor deelname aan een
gespecialiseerde vorming ( AFF, Tandem) .
Instructeurs ( AFF of Tandem ) komende van een andere federatie of land mogen niet
zomaar zelfstandig een opleiding geven . Ze dienen vijf jaar springervaring aan te tonen
, de basiscursus instructeur te volgen en te slagen zodat ze de specifieke regels ( oa
BVR ) kennen en ook bewezen hebben de taal machtig te zijn teneinde misverstanden
zo veel als mogelijk uit te sluiten . Voor hun kwalificatie van AFF of tandem , beslist de
Technisch Directeur tot homologatie . In elk geval zal een testsprong worden uitgevoerd
.
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HOOFDSTUK V:

HET BIJHOUDEN VAN DE JAARLIJKSE STATISTIEKEN

Versie :2014

1.

Referentie:

FAI survey (zie Bijlage C)

2.

Per club VVP zullen gegevens over het aantal sprongen en leden worden
overgemaakt aan de Technisch Directeur jaarlijks vòòr 1 januari. Voor de details van
de gevraagde gegevens: zie Bijlage A.

3.

Per club VVP zullen ongevallen/incidenten (dodelijke of andere) worden bijgehouden
en via de ongevalmelding aan de Technisch Directeur worden overgemaakt.
Voor de bewerking van de gegevens: zie Bijlage B.
Uitleg:
- De cijfers geven de gewone ongevallen aan per categorie. Apart werden tussen de
haakjes, de dodelijke ongevallen opgegeven.
- In het vakje “remarks” worden de namen van de verongelukte springers en de
plaats van het ongeval opgegeven.
- In het vakje “AAD used without incidents” worden alle gevallen waarbij een AAD is
gebruikt zonder incidenten opgegeven.
- Voor de dodelijke ongevallen (tussen haakjes) wordt een code gebruikt die de
oorzaak van het ongeval moet definiëren.
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Number of jumps / membership

Bijlage A
Year

AO TOTAAL

AFF TOTAAL

TANDEMS

OTHER

TOTAAL

MEMBERS

1995

3574

495

1051

64790

69910

1140

1996

756

490

1151

64143

66540

1140

1997

980

509

1221

65996

68706

1150

1998

589

512

1100

57273

59474

1095

1999

504

564

1592

57451

60111

901

2000

304

497

1680

43227

45708

843

2001

302

194

491

1385

38663

41034

740

2002

297

169

1221

1768

35130

38585

704

2003

192

130

964

374

2196

40377

44233

661

2004

191

99

1401

419

2227

40521

44858

650

2005

140

79

1237

331

2233

38972

42992

665

2006

134

73

1699

337

2095

39684

43612

634

2007

114

36

1845

285

1821

46052

49832

637

2008

119

46

1145

300

1824

30982

34080

603

2009

79

27

1648

257

2075

41337

45139

600

2010

61

1269

1871

35148

38349

618

2011

42

1173

1751

41508

44474

599

2012

46

1443

1790

40584

43863

634

2013

0

2160

1979

42927

47066

667

2014
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Incidents (Fatalities)

Bijlage B:

1998
1999
2000
2001

21
26 + (EW)
17
9

?
?
?
?

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11
19
17
9
15
10
11
6
6
10
6
8

?
?
?
6
5
8
7
4
2
3
7
2

Legend: ( ) = fatalities
Causes:

?
?
?
?
+ (EW)

+(CEX)

+(CZ)

?
?
?
10
11
16
7
4
9
8
6
3

A = cutaway + no reserve activated
B = cutaway too low
C = no or too late main canopy activation
D = freefall collision
E = landing error
F = canopy collision
G = Medical problem

38
46
24
32

+(FX)
+(BZ)

20
25
21
10
14 +(HX)
9 + ( EW)
13
19 + (GY)
15 + (DX)
14+(EY)
11
13

?
?
?
7
1
5
4
3
4
3
6
3
2
4
1
6

58 +(1) Robert Ackmans (Zwartberg)
71 +(1) Martine Budts (Hoevenen)
41 +(0)
46 +(2) Jef Janssens (Hoevenen)
Br. De Wispelaere (Spanje)
41 +(1) Petra Verhayen (Moorsele)
49 +(0)
42 +(0)
38+(1) Tom Van Elsen (Schaffen)
48+(1) Els Van Doren (Zwartberg)
46+(1) Bart Colpaert (Moorsele)
44+(0)
36+(1) Frank Müschenborn (Hoevenen)
34+(1) Van Acker Yves (Moorsele)
39+(1) Bert Branders ( Schaffen )
31+(0)
32+(0)

?
?
?
?
?
?
1
?
1
2
3
1
3
6
3(X)
3(X)

V = AAD installed + OFF
W = AAD installed
AAD: X = AAD installed + on + fired
Y = AAD installed + on + not fired
Z = AAD not installed
H=Other
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Bijlage C
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HOOFDSTUK VI: ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE
KAMPIOENSCHAPPEN
Versie :2014

1. Referentie: statuten VVP art. 1.

2. Principes
a. Alleen Belgische clubs aangesloten bij de 2 erkende federaties kunnen een BK
organiseren. Een uitzondering is toegelaten mits akkoord van de 2 erkende
federaties.
b. Vanaf 2007 wordt de organiserende club aangeduid door de verantwoordelijke
federatie à rato van 2 jaar VVP en 1 jaar FWP . Aldus is in 2013 en 2014 het VVP
verantwoordelijk en in 2015 de FWP enz. . Elke federatie kan voor de aanduiding
van de clubs een eigen systeem uitwerken . Voor het VVP zal dat gebeuren op
basis van een beurtrol per DZ .
c. Om een BK te kunnen organiseren moet men aan een aantal minimum
voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden werden in overleg tussen de 2 de
erkende federaties bepaald (zie pt 3).
d. De federatie die verantwoordelijk is voor de inrichting van een BK , zal ten laatste
tegen 1jan van het jaar van het BK aan de andere federatie melden of zij het BK al
of niet zal of kan organiseren incluis de datum en het vliegtuigtype . In het jaar van
het WK zal bij voorkeur een vliegtuig voorzien worden met dezelfde exit kant als
het vliegtuig gebruikt voor het WK . De federatie zelf is verantwoordelijk voor de
aanduiding van de club die het BK praktisch zal organiseren . Tegen 25 Jan van
het jaar van het BK moet definitief bekend zijn, welke club het BK van dat jaar
inricht.
e. Indien een federatie in een bepaald jaar geen BK wenst in te richten of indien men
niet aan de minimum voorwaarden kan voldoen, kan de andere federatie
overnemen.
f.

Twee maand vóór het BK moeten de praktische details van het BK ( sprongprijzen,
uur aanvang enz. )aan alle andere clubs worden bekendgemaakt door de
organiserende club/federatie.

g. In het jaar van een WK zal het BK minimum 50 kalenderdagen voor het WK
worden georganiseerd. Dit zal de federaties in staat stellen op tijd een Head of
Delegation ( HOD )aan te stellen, eventuele sponsoractiviteiten te ontwikkelen en
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de praktische organisatie (reis, verblijf, inschrijving, enz...) in goede
omstandigheden af te handelen.
3. Minimum voorwaarden
a. beschikken over genoeg liftcapaciteit met ervaren parapiloten zodat in goede
meteo-omstandigheden en op de voorziene drophoogte (FAI) een volledige
competitie ( 10 ronden ) met 8 FS4-ploegen en 3 FS8-ploegen theoretisch kan
afgewerkt worden in 2 dagen . Indien er meer ploegen zijn wordt het aantal dagen
à pro-rata vermeerderd.
b. ter plaatse moet er voldoende infrastructuur aanwezig om de springers op een
veilige manier te laten logeren of kamperen . Er moeten ter plaatse warme
maaltijden, broodjes, koffie en frisdranken beschikbaar zijn.
c. ter plaatse moeten de springers over minimum één warme douche kunnen
beschikken die gratis gebruikt kan worden
d. minimum aan de 3 eerst geplaatsten respectievelijk een gouden, zilveren en
bronzen medaille aanbieden.
e. een aangepast lokaal voor de jury ter beschikking hebben.

4. Judges
De betrokken federatie is verantwoordelijk voor de aanvraag van judges aan de
voorzitter van de scheidsrechterscommissie . Dit zal gebeuren minimum 3 maand voor
het BK .
De kosten voor de judges worden gedragen door de organiserende club in
samenspraak met zijn federatie. Zie ook Hoofdstuk VIII .
5. De Titel van Belgisch Kampioen
De eerste Belgische ploeg of individu van een wedstrijd die door het VVP/FWP als
Belgisch Kampioenschap wordt aangeduid mag de titel van Belgisch Kampioen dragen
. Het BK kan dus eventueel een “ open kampioenschap “ zijn . Uitzonderlijk kunnen de
2 Federaties beslissen om een buitenlandse wedstrijd als BK te laten gelden .
Een ploeg wordt als “Belgisch “ beschouwd als
- alle leden lid zijn van een Belgische Federatie
- minimum 75 % van de ploeg ( exclusief de videoman ) de Belgische nationaliteit
heeft,
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HOOFDSTUK VII: DE DEELNAME AAN HET EK/WK EN DE
SUBSIDIEREGELING hieromtrent

Versie :2014

1. Referentie: statuten VVP art. 1.

2. De selectiecriteria
a. Het VVP ( in samenspraak met de FWP) ,, stelt de delegatie samen die naar een
WK/EK wordt uitgezonden .
b. Criteria die hiervoor kunnen worden gehanteerd:
- Het internationaal niveau van de ploeg / het individu
- De uitslag van het BK
- Uitslagen van nationale en internationale competities
- De gemaakte progressie en de stabiliteit van de ploeg
- De kosten en de financiering ervan
- Het voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de FAI qua samenstelling
- De verdiensten voor de club en of federatie en de afspraken i.v.m. een
tegenprestatie
- Bij twijfel kan het VVP een selectiewedstrijd aanduiden
- Er wordt benadrukt dat het winnen van een BK niet automatisch het recht opent
op deelname aan een WK/EK

3. De selectieprocedure

-

Elke ploeg of individu moet 60 dagen voor het WK/EK haar wens tot deelname
schriftelijk( e-mail ) bekend maken aan het VVP ( Voorzitter of TD )
Het VVP oordeelt over de deelname , de subsidie en de samenstelling van de
delegatie .
De selectie moet bekend zijn minimum 40 dagen voor het WK .
Er zal vermeden worden om met dezelfde ploeg aan twee disciplines deel te
nemen . In dat geval kan de 2 e beste ploeg geselecteerd worden
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4. Inschrijving en administratie
Het VVP ( of de FWCP ) doet als vertegenwoordiger van de NAC ( National Aeroclub )
de inschrijving voor het EK/WK en doet in de mate van het mogelijke de globale
overschrijving van de inschrijvingskosten nadat iedere deelnemer aan het VVP heeft
betaald .Het VVP( FWCP) duidt een HOD aan , stelt de delegatie samen en regelt alle
administratieve problemen met de organisatie en de FAI .

5. De deelname aan de kosten
a. Het principe is dat elke ploeg /individu die deelneemt aan een WK/EK instaat voor
haar eigen kosten . Nochtans is het de plicht van het VVP om de VVP deelnemers
zoveel als mogelijk te steunen in functie van het behaalde niveau en of de
budgettaire middelen .Dus de subsidies volgen na de resultaten .
Hiervoor wordt een referentieniveau gebruikt ( zie pt 7). In principe is het
referentieniveau gelijk aan de punten behaald door de ploeg / het individu die in de
eindrangschikking van het betreffende WK op de middelste plaats van het totaal
aantal deelnemers is geëindigd . Als er een oneven aantal deelnemers was , deelt
men het aantal deelnemers door twee en rondt af naar boven De ploeg / het
individu die het referentieniveau haalt , mag de titel van Nationale ploeg of lid van
de Nationale ploeg voeren .
b. Om steun van het VVP te kunnen krijgen moeten de deelnemers minimum de 2
voorbije jaren , lid geweest zijn van een VVP club en het VVP .
c. Na bekendmaking van de selectie of zelfs voordien zal zo snel als mogelijk door de
verantwoordelijke federatie een Head of Delegation (HOD ) aangeduid worden die
een gedetailleerde kostenraming opmaakt van het EK/WK.
d. De minimale betrachting van elke federatie zal zijn om minimum alle “normale”
kosten van de deelnemers te dekken die het referentieniveau op het WK hebben
gehaald .
e. Met normale kosten wordt bedoeld:
- Inschrijving
- Logement + eten
f. Na het WK, rechtvaardigt de HOD, aan de respectieve federaties, de gemaakte
kosten op basis van bewijsstukken.
g. Iedere federatie kan een ploeg of individu die geselecteerd is op basis van
verdienste alsnog gedeeltelijk subsidiëren voor deelname aan het EK/WK . Het
trainen op een DZ van het VVP zal daarbij als pluspunt worden beschouwd .
h. In principe geeft de federatie een bijkomende subsidie bij het behalen van een
medaille .Als richtbedrag wordt 300 , 200 en 100 € per deelnemer voor
respectievelijk een gouden , zilveren of bronzen medaille op een WK genomen .
Voor een EK is dat de helft .In functie van de budgettaire mogelijkheden kan
hiervan worden afgeweken
i. Elke lid van de delegatie voor een EK/WK wordt verondersteld een eigen
reisbijstandsverzekering die valschermspringen dekt, af te sluiten .
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j.

Van de ploegen of individuele springers die subsidies hebben ontvangen wordt een
tegenprestatie verwacht onder de vorm van coaching ,lesgeven enz ; Hierover
zullen voor het EK/WK afspraken worden gemaakt …

6. Deelname aan een recordpoging
Deelnames aan een internationale( FAI ) recordpoging kunnen ook worden gesteund
door het VVP op voorwaarde dat het record gevestigd wordt . De mate van de steun
zal ad hoc bepaald worden; het terugbetalen van het inschrijvingsgeld wordt hierbij als
norm gebruikt .
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HOOFDSTUK VIII: REGLEMENT OVER DE SCHEIDSRECHTERS .
Versie 2014
1. Referentie: zie FAI Sporting Code sectie 5

2. Doelstelling
Het niveau van professionalisme van een federatie t.o.v. haar clubs en leden
wordt o.a. bepaald door de kwaliteit van de middelen (menselijk en materieel) die
ter beschikking worden gesteld.
De kwaliteit van de scheidsrechters, die door een federatie worden geleverd, is
daar een typisch voorbeeld van.
Hoe beter de scheidsrechters, hoe hoger het niveau van de valschermsport.
Goede scheidsrechters verhogen de uitstraling zowel binnen als buiten de sport
en beïnvloeden zelfs de waardering van ons land in het buitenland.
De doelstelling van dit reglement is het bepalen van het kader waarin de
scheidsrechters in de toekomst zullen opgeleid worden en functioneren.
Daarenboven legt het de procedure vast voor de aanvragen en wordt het
vergoedingssysteem uitgewerkt. Alhoewel de scheidsrechters nationale of zelfs
internationale bevoegdheid hebben , is het aangewezen dat ze zich aansluiten
bij één van de twee federaties zodat de verantwoordelijkheid en de hiërarchie
duidelijk is . Dit reglement gaat dus duidelijk over de scheidsrechters die bij het
VVP zijn aangesloten .
Het gevolg moet zijn dat iedere partij (scheidsrechters, organisator en federatie.)
hun verantwoordelijkheid in deze materie kennen en discussies vermeden
worden.
Op termijn , moet het VVP terug een aantal FAI judges kunnen leveren. Er zal
gestreefd worden om minimum 06 judges op niveau VVP beschikbaar te hebben.

3. Definities
FAI judge:

National judge:

Training judge:

Internationale judge die voldoet aan voorwaarden die
voorzien zijn in de sporting Code Sectie 5 en “FAI
judging rules”. De lijst van de FAI judges verschijnt
jaarlijks samen met de “minutes” van de IPC commissie.
Judge die de nationale basisopleiding gevolgd heeft en
voldoet aan de nationale vereisten maar nog niet aan de
FAI voorwaarden.
Judge in opleiding.
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4. Reglementering
De reglementering in de FAI Sporting Code Sectie 5 zijn van toepassing voor
internationale en nationale wedstrijden.
Voor regionale of clubkampioenschappen kunnen afwijkingen worden
toegestaan door de hoofdscheidsrechter.
De aanpassingen gebeuren door de IPC. De voorzitter van de
scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de updating van de
reglementering .
5. Structuur
De scheidsrechters aangesloten bij het VVP vallen onder de bevoegdheid van de
scheidsrechterscommissie VVP die verantwoordelijk is voor de basisopleiding,
de voortgezette opleiding , en de aanduiding van de scheidsrechters voor
wedstrijden .
De commissie bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris
en rapporteert aan de Technisch Directeur .
6. Kwalificaties
a. Om scheidsrechter (judge) te worden dient men een basistraining te volgen.
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van
deze training. De basistraining wordt afgesloten met een test, die
betrokkene, bij slagen, de kwalificatie ‘judge accuracy” oplevert.
b. Voor elke bijkomende kwalificatie (Style, FS, CFS, FSS) dient men te slagen
in een praktische test. De normen voor het slagen zijn deze voorzien in de
FAI-reglementering.
c. Elke kwalificatie is geldig voor 2 jaar. Per 2 jaar moet men aan de volgende
vereisten voldoen:
* slagen in de praktische test in de specialiteit
* deelnemen aan minimaal 1 nationaal of internationaal kampioenschap.
d. Voor de geactualiseerde lijst van de judges: zie Technisch Directeur .
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7. Uitrusting/materieel
a. De federatie zal , op vraag van de voorzitter van de
scheidsrechterscommissie, voor elke judge, om de 3 jaar middelen ter
beschikking stellen voor de aankoop van de basiskledij (T-shirt , polo , pet
...) die op de wedstrijden zal gedragen worden. De logo's van zowel het VVP
als de Belgische Federatie zullen gedragen worden .
b. Het materieel nodig voor een wedstrijd zal door de inrichtende club ter
beschikking worden gesteld . Voor een PL wedstrijd kan via de
scheidsrechterscommissie die nauwe contacten met de Krijgsmacht zal
onderhouden, materieel worden bekomen.
c. Voor aanvang van de wedstrijd, zal de chief-judge een controle van het
materieel doen.
d. De inrichtende club zal instaan voor een voldoende groot en aangepast
lokaal dat afgesloten kan worden.

8. Procedure voor het inzetten van judges
a. De judges worden schriftelijk aangevraagd door de inrichtende club aan de
voorzitter van de scheidsrechterscommissie (info Technisch Directeur van de
federatie).
b. Aantal
* Nationale en Internationale wedstrijden (cfr. FAI-reglementering)
- P.L. + Style + F.S.: 03 judges + 01 chief judge (waaronder 1 FAI
judge)
- C.F.S. + F.S.S : 03 judges + 01 chief judge (waaronder 1 FAI
judge)
* Andere wedstrijden (clubkampioenschappen ...): te bespreken met
voorzitter
scheidsrechterscommissie.
* In samenspraak tussen de voorzitter van de scheidsrechterscommissie
en de organisator kunnen afwijkingen worden toegestaan.
c. Termijnen voor de aanvraag
* Nationale en Internationale wedstrijden: minimum 3 maanden op
voorhand .
* Andere wedstrijden: minimum 2 maanden .
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d. Bevestiging
De voorzitter van de scheidsrechterscommissie geeft minimum 2 maand
(respectievelijk 1 maand) vóór de wedstrijd een bevestiging aan de
organisator van het aantal inzetbare judges met opgave van het aantal
nodige logementen. Indien nodig stelt hij alternatieven voor (aantal) .
e. Buitenlandse scheidsrechters
Buitenlandse scheidsrechters kunnen indien er onbeschikbaarheden zijn bij
het eigen scheidsrechterskorps , toegelaten worden mits akkoord van de
scheidsrechterscommissie .
9. Functionering
a. De aangeduide judges zullen zich voor de wedstrijd aanbieden bij de
“meetdirector” die permanent met de jury in contact blijft.
b. De organisatie zal ervoor zorgen dat er direct contact is tussen de
hoofdscheidsrechter en de manifester.
c. De organisator zal instaan voor het overbrengen van de videotapes naar het
videolokaal indien nodig.
10. Vergoedingen/Onkosten
De vergoeding voor de judges wordt, in principe, tenzij anders bepaald op een
RVB VVP, betaald door de organisator van de wedstrijd.
Ze bestaat uit::
- een kilometervergoeding ( officieel tarief ); éénmalig heen/ terug
woonplaats-wedstrijd
- 50 Euro/per judge/per dag .
De organiserende club zal instaan voor:
- één broodjes-maaltijd met koffie per Judge per dag
- op aanvraag: een deftig logement met mogelijkheid tot douchen
De vergoedingsstaat wordt opgemaakt bij het afsluiten van de competitie door
de hoofdscheidsrechter .
De hoofdscheidsrechter maakt een wedstrijdverslag op met de uitslagen en in
bijlage de staat van vergoedingen en maakt dit over aan het VVP . Het VVP int
de kosten bij de organisator en betaalt de scheidsrechters .
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HOOFDSTUK IX: SUBSIDIES.

Versie: 2014
Buiten de subsidies voor het WK, kan een club of ploeg subsidies aanvragen aan
het VVP, via zijn afgevaardigde.
Het betreft dan steun voor wedstrijden , opleidingen, stages of elk initiatief die de
sport ten goede kan komen.
- Hiervoor dient een voorstel te worden ingediend met een korte beschrijving van de
voorziene activiteit, de kosten en het verwachte aantal deelnemers ( VVP en andere)
- Het akkoord wordt gegeven in de beheerraad van het VVP.

- Na het evenement zal een verslag worden opgemaakt gericht aan de Technische
Directeur VVP.
- Om als individueel springer gesubsidieerd te kunnen worden moet men minimum 2 jaar
lid zijn van het VVP met uitzondering van nieuwe leden die hun opleiding gevolgd
hebben binnen het VVP
- De betalingen gebeuren pas na de evenementen
Er zal in de aanvraag en de toekenning een onderscheid worden gemaakt tussen 3
categorieën:
1e categorie: belangrijke wedstrijden ( vbv .BK , ESL of andere internationale
wedstrijden ) die veel organisatie vragen en kosten genereren
2e categorie: opleidingen , stages die club overschrijdend zijn met een minimum
van 30 VVP deelnemers
3e categorie: andere opleidingen , stages en initiatieven waarbij minimum 20 VVP
deelnemers zijn betrokken
Binnen de beheerraad van het VVP zal bij aanvang van het seizoen het voorstel
van subsidiering ( toekennen van de categorie per evenement ) door de clubs
worden besproken . De totale som van de subsidie zal binnen het vastgesteld
budget blijven .
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In principe gelden volgende subsidieregels:
voor 1e Categorie: 25 € voor elke VVP deelnemer,
individueel te storten
25 € voor de organisatie per VVP deelnemer .
Max totaal bedrag van 4000 € ( prioriteit op de individuele
deelnemers )
voor 2e Categorie : :15 € voor elke VVP deelnemer
,individueel te storten
15 € voor de organisatie per VVP deelnemer
Max totaal bedrag van 3000 € ( prioriteit op de individuele
deelnemers )
-

.
voor 3e Categorie: 10 € voor elke VVP deelnemer
,individueel te storten
10 € voor de organisatie per VVP deelnemer .
Max totaal bedrag van 2000 € ( prioriteit op de individuele
deelnemers )
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