Drempelniveaus internationale topsportevenementen

Drempelniveaus voor internationale topsportevenementen
Dit document is een bijlage bij het subsidiereglement dat wordt toegepast voor evenementen van Sport Vlaanderen.
De bedoeling van dit document is om duidelijk weer te geven wat het minimumniveau van een evenement moet zijn om een
ontvankelijke aanvraag te kunnen indienen.
Het minimumniveau wordt bepaald op basis van de kalender van de internationale federatie en houdt rekening met het aanbod
binnen Vlaanderen.
Alle aanvragen voor Olympische Spelen, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen van sporten op
de sporttakkenlijst zijn theoretisch ontvankelijk. Dit houdt natuurlijk nog niet in dat deze automatisch ook ondersteund
zullen worden. Een ontvankelijkheid houdt enkel in dat de aanvraag verder wordt onderzocht.
Naast bovenstaande evenementen kunnen ook evenementen op het niveau van wereldbekers en verwanten en Europabekers en
verwanten in aanmerking komen. Omdat hier per sport een grote diversiteit in bestaat, geven we in onderstaand overzicht per
sport de ontvankelijke niveaus weer. Indien een evenement dit drempelniveau niet haalt, zal een aanvraag automatisch als niet
ontvankelijk worden beschouwd.De sporttakken onderaan de tabel en eventuele niet vermelde sporttakken hebben geen recente
geschiedenis bij het subsidiekanaal Sport Vlaanderen. Voor deze sporttakken wordt voorlopig geen drempelniveau vastgelegd,
maar dit zal per aanvraag ad hoc-bekeken worden. Daarbij moet wel duidelijk worden aangetoond dat het om hoogste niveau in
Vlaanderen gaat.
Bij alle communicatie rond internationale topsportevenementen wordt onderstaand logo van Sport Vlaanderen gebruikt.
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ATLETIEK

BASKETBAL

BADMINTON

Outdoor

nationaal team

individueel

Diamond League
EA Permit

competitie die deel uitmaakt van
een kwalificerend traject voor een
EK, WK of OS*

Super Series Final
superseries Premier
GP Gold
Grand Prix
International Challenge
International Series

Indoor
EA Permit

Veldlopen
IAAF CCP
EA CCP

GYMNASTIEK
individueel - ploeg
Artist gymn
Tumbling
World Cup AGH/AGD
Chall Cup AGH/AGD
FIG-erkende IW

WAG Comp TU
World Cup TU

Ritm Gymn

Dubb Mini Tramp

World Cup RG
Grand Prix RG
FIG-erkende IW

WAG Comp DMT
EK DMT

Trampoline

Acro Gym

WAG Comp TRA
World Cup TRA
FIG-erkende IW

WAG Comp ACRO
EAG Comp ACRO
World Cup ACRO

HANDBAL

HOCKEY

nationaal team

nationaal team

competitie die deel uitmaakt van
competitie die deel
een kwalificerend traject voor een
uitmaakt van een
EK, WK of OS*
kwalificerend traject voor
een EK, WK of OS*

JU JITSU

JUDO

PAARDRIJDEN

SKEELEREN

SCHERMEN

SNOWB & SKI

SQUASH

individueel

individueel

individueel

individueel

Masters
Grand Slam
Grand Prix
worldcup
Continental Open

Europa Cup Inline Speedskating

Grand Prix
Wereldbeker
Satelliet-wereldbeker

individueel
Snowboard

individueel

European Challenge Cup

individueel
Jumping
wereldbekers
*****

Dressuur
Worldcups

WK FIS & 6 star TTR
Worldcups FIS
5 star TTR
4 star TTR & eurocup
3 star TTR

World Series
PSA Cup
PSA Challenge Cup

Eventing
Ski

wereldbekers

wereldbeker

Nationaal team
Nations Cup

* een kwalificatietornooi in één of meerdere Olympische disciplines waar een rechtstreekse deelname aan een eindronde van een WK, EK of OS behaald kan
worden komt in aanmerking voor subsidiëring via het reglement WK,'s, EK's en kwalificatietornooien.
AANDACHT : vanaf 2018 worden de Europese competities in de ploegsporten niet langer ondersteund. Voor het seizoen 2017-2018 wordt echter een
overgangsmaatregel toegepast en blijven de criteria uit het verleden nog één seizoen geldig.
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TAFELTENNNIS

TENNIS

TRIATLON

VOLLEYBAL

WIELRENNEN

ZEILEN/WINDS

ZWEMMEN

individueel

individueel

nationaal team

weg heren

Masters

World tour

Challenge Tour

Grand slam

Final Worldseries

1HC - 2HC

Worldcup

IW Europees

IW Europees

ATP/WTA (1000)

Worldseries

competitie die deel uitmaakt van een
kwalificerend traject voor een EK, WK
of OS*

individueel
zeilen

zwembad

World Tour

individueel
Triatlon OD

ATP/WTA (500)

Worldcups

weg dames

Eurosaf competitie

ATP/WTA (250)

ETU Cup

Worldcup

(laser/laser radial)

ITF 100

Worldcups

(enkel Olym Klasse)

1.1./2.1

open water
10km
Grand Prix

Triatlon LD
national teams

Ironman Finale

piste

Windsurfen

Fed Cup

Ironman (1/1; 1/2 ; 70.3)

Worldcup

ISAF Worldcup

IW Europees

(enkel Olym Klasse)
(enkel Olym Klasse)

Davis Cup

duatlon (SD:LD)

Eurosaf

Worldcups

Beachvolleybal

mountainbike

Europacups

Worldtour

Worldcup

Continental Cup

UCI.1

BMX
WB - Supercross

Trial
Worldcup

Veldrijden
wereldbekers
C1 veldritten

* een kwalificatietornooi in één of meerdere Olympische disciplines waar een rechtstreekse deelname aan een eindronde van een WK, EK of OS behaald kan
worden komt in aanmerking voor subsidiëring via het reglement WK,'s, EK's en kwalificatietornooien.
AANDACHT : vanaf 2018 worden de Europese competities in de ploegsporten niet langer ondersteund. Voor het seizoen 2017-2018 wordt echter een
overgangsmaatregel toegepast en blijven de criteria uit het verleden nog één seizoen geldig.
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GOLF

HANDBOOGSCHIETEN

KAYAK

KORFBAL

ROEIEN

individueel

individueel

individueel
in lijn

nationaal team

individueel

individueel

IKF E cup

wereldbekers

G1-wedstrijden

(L)PGA Tour
(Ladies) European Tour

wereldbekers

Wereldbeker

TAEKWONDO

europabekers
IW Europa

nationaal team

Slalom
finale wereldbeker
Wereldbeker 1
Wereldbeker 2
Wereldbeker 3

Rivierafdaling
Wereldbeker 1-2-3

Marathon
Wereldbeker 1-2-3

Freestyle
Polo
ECA Cup 1-2-3

* een kwalificatietornooi in één of meerdere Olympische disciplines waar een rechtstreekse deelname aan een eindronde van een WK, EK of OS behaald kan
worden komt in aanmerking voor subsidiëring via het reglement WK,'s, EK's en kwalificatietornooien.
AANDACHT : vanaf 2018 worden de Europese competities in de ploegsporten niet langer ondersteund. Voor het seizoen 2017-2018 wordt echter een
overgangsmaatregel toegepast en blijven de criteria uit het verleden nog één seizoen geldig.
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