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REGLEMENT INDOORMEETINGS 2016-2017 
 

 

  

1. Aanvangsuur 

o Apart aanvangsuur voor jeugd (Ben/Pup/Min) en andere categorieën vermelden. 

o Geen nummers voor jeugd (Ben/Pup/Min) tijdens avondmeetings (uitgezonderd 

tijdens vakantieperioden). 

 

2. Inschrijvingsgeld 

o Voor de baan te Gent: 1,50 euro/nummer voor de jeugd en 2,50 euro/nummer 

voor de overige categorieën. 

o De andere indooraccommodaties: geen verplichtingen 

 

3. Toegangsgeld 

o De organisator mag vrij zijn toegangsgeld bepalen. 

o KVV Cad/Sch: €4,00 – KVV A.C.: €5,00 

 

4. Elektronische tijdopname verplicht voor alle meetings. 

 

5. Programma 

o Bij elke aanvraag dient een tijdschema te worden bijgevoegd. Bij een OMJ 

dient er rekening mee gehouden te worden dat het jeugdgedeelte is afgewerkt 

alvorens te beginnen met de nummers vanaf Scholier. (uitgezonderd PSS) 

Nummers voor Cadetten kunnen geïntegreerd worden tijdens het 

jeugdprogramma of Open meeting gedeelte. 

o De volgende tijdsduur moet minimaal worden voorzien voor de hierna vermelde 

nummers, voor Gent, Hoboken en Heusden-Zolder: 

� Loopnummers per categorie, per geslacht:  

60h   15 min     

60/150/200m 20 min   

300/400m  15 min 

800m   7 min 

1000/1500/3000 15 min 

 

� Kampnummers per categorie:  
 

Algemeen: 
Uitgez. Gent 

(Ben/Pup/Min) 

Uitgez. Hoboken en 

Heusden-Zolder 

(vanaf Cad) 

Ver/Hinkstap 60 min 75 min 50 min 

Hoog 75 min  65 min 

Kogel 50 min 60 min 40 min 

Polsstok 90 min  80 min 

 

 

o Geen hoogspringen voorzien tijdens de 60h wanneer de aanloopzone van het 

hoogspringen de banen voor de 60h overlapt. 

o Wanneer in het tijdschema twee of meer standen vermeld staan, dienen deze 

ook effectief gebruikt te worden voor de verschillende nummers. 

o De aanvangshoogte voor hoogspringen en PSS is verplicht te vermelden in het 

tijdschema. 

o De organisator heeft de mogelijkheid om bij verticale kampnummers het 

nummer te splitsen bij veel deelnemers. Bij hoog is dit aantal bepaald op 20 

deelnemers; bij polsstokspringen op 15 deelnemers. De organisator mag dus de 

atleten in twee groepen laten springen, ingedeeld op basis van hun beste 
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prestatie. De tweede groep mag pas starten met inspringen nadat de wedstrijd 

van de eerste groep volledig is afgewerkt. 

o Polsstok: 

� Miniemen jongens en meisjes mogen samen springen (min. tijdsduur van 

2u. voorzien). 

� Vanaf Cad t/m A.C. mogen jongens en meisjes samen springen.  

� De organisator dient bij zijn aanvraag te vermelden welke categorie hij 

samenvoegt (min. Tijdsduur van 2u voorzien per groep). 

� De organisator dient bij zijn aanvraag te vermelden dat hij de wedstrijd 

opsplitst in twee of drie groepen, volgens hoogten. 

� Nadat de eerste groep gedaan heeft, mag de tweede groep inspringen en 

aan haar wedstrijd beginnen. 

� De laatst overgebleven atleet van elke groep mag zijn hoogte kiezen. 

o Geen 600m voor Benjamins, tenzij bij een jeugdmeerkamp. 

o De organisator heeft de mogelijkheid om voor Benjamins en Pupillen gewone 

wedstrijdnummers of “Kids’ Athletics” aan te vragen. Voor Kangoeroes kan enkel 

“Kids’ Athletics” aangevraagd worden. 

o 300m dient volledig in banen gelopen te worden. 

o Startdetectie: voor 60m/60h en 200m/400m te Gent, vanaf Cadet. 

o Aanvragen indoormeetings dienen te gebeuren via Extranet. 

o Lunchpakket voorzien (’s middags) voor jury, Rode Kruis en medewerkers voor 

een volledige dag en ’s avonds indien meeting later eindigt dan 18.00u. 

o De organisator heeft de mogelijkheid bij alle kampnummers (Ben/Pup/Min) om 

vanaf 30 deelnemers twee pogingen toe te kennen. Hij meldt dit vooraf aan de 

atleetjes. Er is geen derde poging (finaleronde) met de beste acht atleetjes. 

o Bij een indoor-jeugdmeerkamp waar de accommodatie geen afstandsnummer 

toelaat, kan ter vervanging geopteerd worden voor een alternatieve discipline 

 

6. Terreinen. 

o Startgebeuren Pup & Min: de organisator voorziet twee personen die helpen 

met het plaatsen van de startblokken. 

o De inrichtende vereniging voorziet minimum 2 eigen medewerkers per 

kampnummer (enkel voor jeugdmeetings) 

o Enkel voor Gent: de inrichtende vereniging voorziet een medewerker voor het 

opstarten van de meeting (plaatsen Field Terminals, printers, enz…) 

 

Baanindeling Reeksen/Finale 

 

Tijd in reeks  1  2  3  4  5  6  7  8  9     Nummer 

4  5  3  6  2  7  1  8               60 / 60H 

5  6  4  3  2  1         200 / 400 

5  6  6  4  4  3  2  2  1        800 

 
Finaleprincipe loopnummers: winnaar van elke reeks + beste verliezende tijden. Als er meer dan 4 

reeksen zijn, worden enkel de beste tijden weerhouden voor de finales. 

 

7. Inschrijvingen 

 

o Provinciale Kampioenschappen: ENKEL aangesloten atleten van de eigen 

provincie mogen deelnemen.  

 
o alle atleten (vanaf Ben.) die niet in het bezit zijn van een startnummer kunnen 

enkel starten met een papieren startnummer. Aangesloten JUN-SEN-MAS zonder 

vergunning en niet aangesloten JUN-SEN-MAS betalen een dagvergunning ten 

bedrage van euro 10,00 (exclusief het eventuele inschrijvingsgeld).  
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o buitenlanders met een licentie in het buitenland kunnen enkel starten indien ze 

het bewijs van hun nationaliteit kunnen leveren aan de hand van hun 

identiteitskaart. Zij dienen de  €10,00 dagvergunning niet te betalen. 

o buitenlanders, aangesloten bij de VAL, dienen steeds op te treden voor hun VAL-

vereniging en niet voor hun buitenlandse vereniging 

 

 

Proefspecificaties: IAAF-reglement vanaf art. 210 


