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Masters
Voor de atleten behorend tot de mastercategorie bestaan heel 
wat mogelijkheden om deel te nemen aan wedstrijden geor-
ganiseerd voor andere categorieën. Een gedetailleerd limitatief 
overzicht is terug te vinden in het document  “Deelname van 
masters tijdens pistewedstrijden”. (volgt later)

Seniores 
Seniores kunnen enkel deelnemen aan wedstrijden voor senio-
res en wedstrijden Alle Categorieën.

Juniores 
Een junior mag steeds deelnemen aan de wedstrij-
den van de seniores indien de reglementen voor 
deze proeven identiek zijn aan deze van de juniores.  
De reglementen van de juniores zijn verschillend voor  110 H 
mannen, kogelstoten mannen, discuswerpen mannen, hamer-
slingeren mannen. 
Voor deze wedstrijden dient de junior deel te nemen in de juni-
orescategorie behalve indien de atleet een attest van de Tech-
nische Directie van de VAL of van de LBFA bezit, die hem/haar 
toestemming verleent om deel te nemen bij de seniores.
De toestemming uitgereikt door de Technische Directie bevat 
steeds volgende gegevens:
•	 de volledige naam van de atleet;
•	 de periode waarvoor deze toestemming geldig is (bijv. één 

welbepaalde specifieke meeting, een duidelijk afgebakende 
periode met startdatum en einddatum, of een geldigheid 
voor het hele lopende seizoen);

•	 de proeven waarvoor deze toestemming verleend wordt.
Een kopie van deze toestemming dient bij de inschrijving door 
de atleet overhandigd te worden aan het wedstrijdsecretariaat 
dat dan onmiddellijk de scheidsrech-
ter hiervan op de hoogte brengt.
Juniores mogen steeds deelnemen 
aan alle wedstrijden van meetings 
Alle Categorieën. Deze wedstrijden 
worden altijd georganiseerd onder de 
senioresreglementen.

Scholieren, Cadetten
Atleet zonder attest van de Technische Directie
Cadetten en scholieren dienen steeds deel te nemen aan de wed-
strijden die voor hun eigen categorie geprogrammeerd staan. 
Zelfs indien er voor hun eigen categorie voor een be-
paalde proef geen wedstrijd geprogrammeerd staat en 
deze wel geprogrammeerd staat bij een andere catego-
rie en deze plaats vindt onder identiek dezelfde regle-
menten, mogen deze atleten hieraan niet deelnemen. 
Cadetten en scholieren mogen steeds deelnemen aan alle 
wedstrijden van meetings Alle Categorieën. Deze wedstrijden 
worden altijd georganiseerd onder de senioresreglementen.
Atleet met attest van de Technische Directie
In uitzonderlijke gevallen krijgt een atleet van de Tech-
nische Directie van de VAL of van de LBFA de toe-
stemming om deel te nemen aan wedstrijden waar-
aan hij/zij normaal niet zou mogen deelnemen. 
Zo kan een atleet de toestemming krijgen om deel te nemen 
bij een andere categorie, ook al vinden de wedstrijden van 
deze andere categorie plaats onder dezelfde reglementen als 
de categorie waartoe de atleet behoort (bijv. alle vlakke loop-
nummers, verspringen, hoogspringen, polsstokspringen, …).
Een atleet kan van de Technische Directie ook de toestemming 
krijgen om deel te nemen aan een wedstrijd bij een andere 
categorie die plaats vindt volgens andere reglementen (bijv. 
een scholier meisje die toestemming krijgt om deel te nemen 
aan kogelstoten seniores vrouwen).
Een kopie van deze toestemming dient bij de inschrijving door 
de atleet overhandigd te worden aan het wedstrijdsecretariaat 
dat dan onmiddellijk de scheidsrechter hiervan op de hoogte 
brengt.
De toestemming uitgereikt door de Technische Directie bevat 
steeds volgende gegevens:
•	 de volledige naam van de atleet;
•	 de periode waarvoor deze toestemming geldig is (bijv. één 

welbepaalde specifieke meeting, een duidelijk afgebaken-
de periode van startdatum tot einddatum of een geldigheid 
voor het hele lopende seizoen);

•	 de proeven waarvoor deze toestemming verleend wordt.

Benjamins, Pupillen, Miniemen 
Benjamins, pupillen en miniemen mogen nooit deelnemen aan 
wedstrijden die verschillend zijn van deze die tijdens de meet-
ings voorzien zijn voor hun categorie. 
Een benjamin mag nooit deelnemen aan een pupillenwedstrijd 
en een pupil mag nooit deelnemen aan een miniemenwed-
strijd, of vice versa, zelfs als de proeven op identiek dezelfde 
wijze georganiseerd worden (bijv. 60m; 1.000m, ver, hoog, …).
Hierop geldt één uitzondering: in geval aflossingswedstrijden 
geprogrammeerd staan op het meetingprogramma, mogen 
één of meerdere jongere atleten een ploeg vormen met de 
oudere atleten. Deze ploeg zal starten in de wedstrijd bij de 
categorie waartoe de oudste deelnemer van de ploeg behoort. 
In geen enkel geval mogen jongens deelnemen bij de meisjes 
of meisjes bij de jongens.

Situering: Regelmatig wordt aan organisatoren of 
juryleden door atleten, trainers of clubbestuur-
ders de vraag gesteld om aan een wedstrijd te kun-
nen deelnemen die niet voor deze categorie gepro-
grammeerd staat of om te kunnen deelnemen bij 
een andere categorie dan deze waartoe de atleet 
behoort. Hieraan kan enkel in uitzonderlijke om-
standigheden een positief gevolg gegeven worden. 
In dit overzicht sommen we deze gevallen limitatief op.
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