
Handleiding wedstrijden AMH in Atletiek.nu 
Soorten wedstrijden 
1. G-recrea – recreatieve wedstrijd voor Atleten met een handicap 
2. AMH-wedstrijden 
3. Combinatie G-recrea – AMH 
4. Geïntegreerde wedstrijden 
 
1. G-recrea – recreatieve wedstrijd voor Atleten met een handicap 
 
Doelgroep Iedereen met een handicap kan deelnemen.  
Aanbod De organisator bepaalt het aanbod. Het betreft zowel officiële disciplines, als atletiekgerichte 
spelvormen. 
Reglementen De organisator bepaalt de regels die gevolgd dienen te worden.  
Resultaten De organisator is vrij al dan niet een uitslag van het evenement op te maken. 
 
Keuze categorieën: 
G-recrea Mannen 
G-recrea Vrouwen 
 
Disciplines en onderdelen 
Volgens opgegeven keuze – eventueel via startgroep naam van een proef aanpassen of eigen onderdelen 
toevoegen (vb. Ver zonder aanloop, 400m wandelen,…. ). 
Startgroepen aanpassen volgens regels van de wedstrijd. 
 
Inschrijven 
Met VAL-startnummer of Startnummer organisatie (eventueel via excel import) 
Eventueel specifieke clubs toevoegen 
Resultaten worden niet opgenomen in de ranglijsten 
 
2. AMH-wedstrijden 
 
Doelgroep AU – FYS – VE – PSY – VI 

Deelname vanaf cadet: toezien dat alles volledig volgens de regels van de officiële wedstrijden 
gebeurt (wind, gewichten,startblokken… ).  
Pupillen en miniemen nemen niet deel aan AMH proeven.  

Aanbod Atleten met een handicap nemen deel aan de disciplines georganiseerd voor 
  AMH, mits deze discipline openstaat voor hun klasse. 
  Alle atleten met een handicap betwisten samen hun wedstrijd onafhankelijk 
  van hun handicap, leeftijd of geslacht. 
  Uitzonderingen: 
  - Wheelers en lopers altijd in aparte reeksen 
  - Mannen en vrouwen afzonderlijk in IPC-erkende wedstrijden  
Reglementen De wedstrijd voldoet aan de IAAF/IPC regels. 
  AMH hebben recht op de faciliteiten vermeld op hun etiket. 
Resultaten Officiële resultaten 
 
Keuze categorieën: 
Geen podium voor de wedstrijden: AMH  
Wel een podium voor de wedstrijden: specifieke IP-categorie (puntenberekening volgens de specifieke 
categorie).  Momenteel zijn er bij de VAL atleten in de volgende categorieën, maar er kunnen natuurlijk ook 
LBFA- of buitenlandse atleten deelnemen. Categorieën 31 t/m 34 en 51 t/m 57 zijn rolstoelgebonden.   
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Disciplines en onderdelen 
Volgens opgegeven keuze – het onderscheid voor de wheelers en de specifieke wedstrijden zoals zittend werpen 
maak je via de startgroepnaam, NIET via het onderdeel. Het kan dus dat je voor 1 onderdeel verschillende 
startgroepen moet maken. 
Startgroepen aanpassen volgens regels van de wedstrijd. 
 
Inschrijven: 
Met KBAB-startnummer of voor buitenlanders volgens de regels van de andere wedstrijden 
 
3. Combinatie G-recrea – AMH 
 
Algemene info zie punt 1 en 2 
Atleten schrijven best in voor 1 groep: hetzij AMH hetzij G-recrea. 
AMH- wedstrijden: Deelname vanaf cadet: toezien dat alles volledig volgens de regels van de officiële 
wedstrijden gebeurt (wind, gewichten,… ). 
G-recrea: geen officiële resultaten. 
 
Keuze categorieën: 
AMH: zie punt 2 
G-Recrea: zie punt 1 
 
Disciplines en onderdelen 
Zoals aangevraagd 
Startgroepen aanmaken: GEEN AMH atleten mengen met G-recrea voor een bepaalde discipline 
 
Inschrijven: zoals in Punt 1 en 2 
 
4. Geïntegreerde wedstrijden 
 
Doelgroep AU - FYS (uitgezonderd wheelers, race runners en zittende werpers) 
  VE - PSY 
  VI (uitgezonderd verspringers uit de klassen 11 en 12) 
Aanbod Atleten met een handicap kunnen deelnemen aan de disciplines georganiseerd voor hun 

leeftijdscategorie en geslacht, mits deze discipline openstaat voor hun klasse. 
  Kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijden: 
   o Wheelers (en Frame Runners) 
   o Zittende werpers 
   o Verspringers uit de klassen 11 en 12 (afzetvlak) 
Reglementen De wedstrijd voldoet aan de IAAF/IPC regels. 
  AMH hebben recht op de faciliteiten vermeld op hun etiket.* 
  Indien AMH recht hebben op een aanpassing, hebben zij bij de     
  kampnummers recht op een extra finaleplaats binnen hun leeftijdscategorie (8+1). * 
Resultaten Officiële resultaten 
 
Atletiek.nu: atleten schrijven in zoals alle andere atleten en nemen deel in dezelfde startgroepen.  


