Bijlage 2
Richtlijnen wedstrijdkleding
Youth Olympic TeamNL Nanjing 2014
Tijdens en rond de Jeugd Olympische Spelen van Nanjing zijn, net als bij de
overige Olympische/Paralympische Spelen, alle leden van Youth Olympic TeamNL
verplicht zich op uniforme wijze te kleden. Als Nationaal Olympisch Comité zorgt
NOC*NSF voor een kwalitatief hoogwaardig sportief en representatief
kledingpakket. De wedstrijd- en/of aanverwante sporttechnische kleding maakt
geen onderdeel uit van dit sportieve kledingpakket en moet door de betreffende
bond, onder specifieke voorwaarden, zelf worden verzorgd.
IOC-richtlijnen
De kleding, het materiaal, de accessoires (bril, helm, stick, etc.) en schoeisel
moeten voldoen aan de IOC-richtlijnen. Basisprincipe van de IOC-richtlijnen is dat
commerciële uitingen verboden zijn op Olympische locaties.
In het Olympisch Handvest (Olympic Charter) staat dat geen enkele vorm van
reclame is toegestaan, behalve het plaatsen van een logo van de producent op het
artikel. In deze richtlijnen wordt toegelicht hoe dit principe geïmplementeerd
wordt ten aanzien van grootte van een logo, de plaats van een logo en hoe vaak
een logo van de producent op een kledingstuk mag voorkomen. Het IOC stemt
deze richtlijnen af met de internationale sportfederaties.
De bovenbedoelde IOC-richtlijnen zijn benoemd als ‘IOC Guidelines regarding
Authorised Identification, Youth Olympic Games, Nanjing 2014’.
Van belang om te benadrukken is dat een uiting van de producent slechts één
maal per kledingstuk mag voorkomen. Dit betekent dat het niet mogelijk is om
naast het logo ook nog een aanduiding als ‘dryfit’ of ‘goretex’ terug te laten
komen.
De IOC-richtlijnen zijn te zijner tijd terug te vinden op ExtraNED voor de
bondscontactpersonen van Youth Olympic TeamNL.
NOC*NSF richtlijnen
Voor de wedstrijdkleding gelden de volgende NOC*NSF richtlijnen:
Kleuren
 Kleurstelling van de kleding is overwegend oranje met als naaste kleur zwart
en eventuele ondersteunende kleuren helderblauw, grijs en/of wit. Dit geldt
zowel voor kleding als ook voor accessoires als helm, handschoenen, etc.
 Oranje: Pantone 021
C0 - M65 - Y100 - K0 R235 – G115 – B00
Zwart: Pantone black
C0 – M0 – Y0 – K100
R00 – G00 – B00
Blauw: Pantone Cyaan
C100 – M0 – Y0 – K0
R00 – C160 – B230
Grijs: Pantone Opal Grey 16-3801 en/of Pantone Raven 19-0000
Als de regelgeving van de betreffende internationale sportfederatie hiertoe
geen ruimte biedt of er zijn sporttechnische redenen waardoor dit niet
mogelijk is, kan in overleg een andere kleurstelling worden bepaald.
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Logo’s en symbolen
 Het is verplicht het logo van ‘Youth Olympic TeamNL’ te plaatsen op elk
kledingstuk/materiaal.



Mocht de ondergrond van het deel van de kleding waar het logo geplaatst
wordt, oranje zijn, dan kan een daarop aangepast logo worden opgevraagd
zodat de naam van het team toch leesbaar is.



Positie bovenkleding: linkerborst
Formaat: minimaal 75% tot maximaal 150%. 100 % = 30 x 60 mm
Positie onderkleding: rechterdijbeen
Formaat: minimaal 75% tot maximaal 150% . 100 % = 30 x 60 mm
Als deze richtlijn om bepaalde redenen niet mogelijk is, kan in overleg met
NOC*NSF van de positie en het formaat worden afgeweken.



Optioneel is het gebruik van het wordmark van Nanjing. Een bond mag dit
plaatsen op de wedstrijdkleding, het hoeft echter niet.

Positie: vrij, mits niet vlakbij het merkteken van de kledingleverancier
Formaat: maximaal 20cm2
Het wordmark mag alleen op kleding toegepast worden (dus niet op
accessoires of materiaal), en mag maximaal één maal per kledingstuk
terugkomen.


Naam van ons land: NOC*NSF communiceert in de formele communicatie en
in beeldmerk met Youth Olympic TeamNL. In spraakgebruik wordt dit TeamNL.
Het gebruik van de termen Netherlands, Nederland of NED vervalt hiermee.
Mits de internationale federatie dit toestaat, mag de uiting ‘TeamNL’ op de
wedstrijdkleding worden aangebracht.
Positie: vrij
Formaat: vrij



Als symbool voor Nederland mag gebruik worden gemaakt van de
Nederlandse vlag.
Positie: vrij
Formaat: vrij
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Het logo c.q. merkteken van de kledingleverancier of producent mag maximaal
één maal op een kledingstuk worden geplaatst.
Positie: vrij, zo lang het voldoet aan de IOC-richtlijnen
Formaat: maximale afmeting 20cm2
Zie voor details de IOC-richtlijnen als eerder genoemd.



Het logo c.q. merkteken van de kledingleverancier of producent mag maximaal
één maal op een accessoire worden geplaatst.
Positie: vrij, zo lang het voldoet aan de IOC-richtlijnen
Formaat: maximale afmeting 12cm2
Voor ‘headgear’ en ‘eyewear’ geldt een uitzondering: hier mag boven elk oor
een logo van de leverancier geplaatst worden. Dus twee maal een logo van
maximaal 12 cm2.
Zie voor details de IOC-richtlijnen als eerder genoemd. Let op: de maximale
afmeting van 12 cm2 geldt alleen voor de Jeugd Olympische Spelen; waar het
gaat om de reguliere Olympische Spelen is dit maximaal 6 cm2.



Het voeren van andere logo’s, namen of merktekens dan hierboven
beschreven is niet toegestaan.

Uniforme uitstraling
NOC*NSF hecht aan een uniforme uitstraling van Youth Olympic TeamNL. Daarom
dient de wedstrijdkleding van sporters die gezamenlijk een prestatie leveren, op
elkaar afgestemd te zijn.
Richtlijnen voor het dragen van de Olympische kleding voor de Atleet, Begeleider
en de Bond zijn vastgelegd in een apart Kledingprotocol.
Commercieel
 Het is, met uitzondering van het logo van de fabrikant van de kleding, niet
toegestaan de kleding te voorzien van commerciële uitingen.
 Commerciële uitnutting van wedstrijd- en/of aanverwante sporttechnische
kleding is niet toegestaan. Slechts bij wijze van hoge uitzondering en
uitsluitend na goedkeuring van NOC*NSF Commerciële Zaken kan daarvan
sprake zijn.
Procedure
Primair is de bond verantwoordelijk voor het vervaardigen en produceren van de
Olympische wedstrijdkleding en -accessoires. Echter, voordat deze zaken in
productie gaan, moet het ontwerp door de bond via NOC*NSF ter goedkeuring
aan het IOC worden voorgelegd. Dit om problemen vlak voor of tijdens de Spelen
in Nanjing te voorkomen. Annemiek van der Meer begeleidt dit traject vanuit
NOC*NSF. De ontwerpen kan de bond indienen via
annemiek.vandermeer@nocnsf.nl. Dit dient tijdig te gebeuren, zodat er in het
geval van een negatief besluit van het IOC voldoende tijd is om aanpassingen door
te voeren.
Digitale bestanden van het logo van ‘Youth Olympic TeamNL’ zijn ook op te
vragen via annemiek.vandermeer@nocnsf.nl of via 026 48 34 783.
De inhoud van deze richtlijnen ligt vast onder voorbehoud van mogelijk door het
IOC te bepalen wijzigingen.
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