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Algemeen
Het Dispensatiereglement Jeugdtopsporters seizoen 2022-2023 is van toepassing met ingang van
seizoen 2022-2023 tot en met de vaststelling van een nieuw Dispensatiereglement
Jeugdtopsporters.
De doelstelling van dit Dispensatiereglement Jeugdtopsport is om voor jeugdspelers, die in het
jeugdtopsport programma (Rugby Academy en NTC programma) op voordracht van Rugby
Nederland een door NOC*NSF verleende topsportstatus hebben verkregen, de toestemming te
regelen om een leeftijdscategorie hoger te spelen dan hun eigen leeftijd.
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Uitgangspunten dispensatie
De uitgangspunten voor het verlenen van dispensatie bij topsporters zijn de volgende:
• De dispensatie is gericht op de veiligheid van de jeugdtopsporter.
• De dispensatie is gericht op de optimale ontwikkeling van de jeugdtopsporter.
• De dispensatieregels zijn van toepassing op de leeftijdscategorieën Cubs, Junioren en Colts.
• Een verleende dispensatie ontslaat de Rugby Academy’s en de Rugby Academy coaches nooit
van de eigen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid ten aanzien van de veiligheid van de
eigen jeugdtopsporters met dispensatie.
Een bijzondere dispensatie omhoog kan worden toegekend aan een eerstejaars speler, die daartoe
fysiek en mentaal wordt geacht, indien de speler:
• deel uitmaakt van een Nationale Selectie,
• toestemming heeft van het LJO-lid van het betreffende district,
• toestemming heeft van de bondscoach van de selectie waar de speler deel van uitmaakt,
• aanvullende dispensatie en toestemming heeft van de bondsarts,
• toestemming heeft van de betreffende vereniging,
• en toestemming heeft van de ouders van de desbetreffende speler.
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Definities
De begrippen gebruikt in het Dispensatiereglement Jeugdtopsport hebben de volgende betekenis:
• Topsportdispensatie: Toestemming van Rugby Nederland om een leeftijdscategorie hoger te
mogen spelen dan normaal op grond van de leeftijd. Dit is een aanvullende dispensatie, altijd
met medische keuring voor Jeugdtopsporters (zie definitie), waarbij anders dan bij dispensatie
de 36 maanden limiet (zie definitie) geldt.
• Jeugdtopsporter: Jeugdspeler die geselecteerd is om deel te nemen aan het
jeugdtopsportprogramma (Rugby Academy, NTC Dames) en door toewijzing van Rugby
Nederland een door NOC*NSF verleende topsportstatus heeft verkregen.
• De 36 maanden limiet: met een Topsport dispensatie mag een jeugdtopsporter spelen tegen
tegenstanders die maximaal 36 maanden ouder zijn dan de speler zelf.
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Rugby Academy en NTC: Orgaan dat het door de Rugby Nederland goedgekeurde
topsportprogramma uitvoert en ondersteund wordt door NOC*NSF.
Leeftijdscategorie: (seizoen 2022-2023)
Colts = geboortejaar 2005 en 2006
Junioren = geboortejaar 2007 en 2008
Cubs = geboortejaar 2009 en 2010
Medische keuring: Elke jeugdtopsporter is medisch gekeurd waarbij de maximale duur van de
keuringstermijn 24 maanden is
Manager Rugby Technische Zaken: Persoon in dienst van de Rugby Nederland en
verantwoordelijk voor het topsportbeleid

Topsport Dispensatiebeleid
4.1 Algemeen beleid
• Jeugd topsporters met topsportdispensatie (om in een andere dan hun werkelijke
leeftijdscategorie te spelen), kunnen alleen gebruik maken van deze dispensatie indien de
wedstrijd georganiseerd is vanuit het Rugby Academy programma.
• De aanvraag van dispensaties vindt automatisch plaats aan het begin van elk seizoen. De
manager rugby technische zaken zal daarvoor de spelers met een topsportstatus van NOC*NSF
voordragen voor de topsportdispensatie.
• Indien de jeugd topsporter met een NOC*NSF topsport status stopt bij de Rugby Academy,
vervalt automatisch de mogelijkheid om te spelen onder de dispensatie voor een speler met een
topsportdispensatie
4.2 Wedstrijden: mogelijkheden en beperkingen
• Verleende Topsport dispensatie is geldig voor de Jeugd topsporters, die uitkomen voor een
Academyteam in een Academy wedstrijd onder de Academykaart
• Voor jeugd topsporters met Topsportdispensatie geldt de 36 maanden limiet
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Procedure aanvraag dispensatie
• De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens het bestuur van de
desbetreffende vereniging aangevraagd middels Unify.
• De procedure en handleiding hierover worden voorafgaand start van het seizoen verstrekt.
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Kosten
Aan de aanvraag van dispensatie zijn kosten verbonden. Hierin worden de volgende situaties
onderscheiden:
• Aanvraag dispensatie zonder medische keuring kost € 25,• Aanvraag dispensatie met medische keuring kost € 25,- plus kosten medische keuring
• Deze kosten worden met de eindfactuur of eerder bij de vereniging in rekening gebracht.
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Beroep
Tegen een besluit van de competitieleider inzake een dispensatieaanvraag is conform het
Reglement Rechtspleging van de Nederlandse Rugbybond beroep mogelijk.
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Slotbepalingen
Bij onvoorziene omstandigheden heeft de manager rugby technische zaken het recht dit reglement
aan te passen, aan te vullen of daarvan (tijdelijk) af te wijken of een passende sanctie op te leggen
in overleg met de competitieleider.
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