
 

 

BK AMH VE/VI 
Oordegem, 26.09.2020 

 

1 DOELGROEP 
Belgische Kampioenschap voor atleten met een mentale (VE) en/of visuele (VI) beperking. 
 

2 ORGANISATIE 
De organisatie gebeurt corona-proof, d.w.z.: 

- Tijdens het BK is een beperkt aantal toeschouwers toegelaten. Max. 2 toeschouwers per atleet 
krijgen toegang tot het stadion. De namen van deze toeschouwers moeten vooraf ingediend 
worden bij de inschrijving van de atleet in Alabus (via de clubsecretaris). 

-  Eén begeleider/trainer per atleet is toegelaten. Ook deze moet vooraf doorgegeven worden 
bij de inschrijving van de atleet in Alabus. Het betreft enkel personen die tijdens de trainingen 
ook instaan voor de begeleiding van deze atleten. Zij melden zich bij aankomst samen aan met 
de atleet en ontvangen een polsbandje dat hen toelating geeft tot het terrein tijdens de 
wedstrijd (enkel bij kampnummers). 

- Aan de kampplaatsen worden stoelen voorzien voor de begeleiders. De begeleider moet zitten 
tijdens de wedstrijd. Enkel voor de controle van de plank bij het verspringen mag de begeleider 
even recht staan en gaat nadien terug zitten.  

- Voor begeleiding aan de start (plaatsen startblokken) en de aankomt worden medewerkers 
vanuit de organisatie voorzien die de atleten enerzijds naar het podium brengen en anderzijds 
begeleiden tot naast de piste. 

- Iedereen die het stadion betreedt draagt een mondmasker.  Ook de begeleiders op het terrein. 
Atleten moeten geen mondmasker dragen tijdens de opwarming en tijdens hun wedstrijd. 

- Omdat we er van uit gaan dat de meeste atleten in groep naar dit kampioenschap komen 
voorzien we dat iedereen gedurende de hele periode ter plaatse kan blijven en beperken we 
het aantal deelnemers tot max. 100.  
We vragen wel dat atleten en begeleiders die niet gebonden zijn aan anderen het stadion zo 
snel mogelijk verlaten na hun competitie.  

- Aanmelding gebeurt ten vroegste 1u15 voor de wedstrijd aan het secretariaat, ten laatste 45’ 
voor de wedstrijd. 

- Een podiumceremonie wordt voorzien. Ook daar respecteren we de social distancing. De 
atleten ontvangen hun medaille en hangen die zelf om de hals. 

- Buitenlanders worden niet toegelaten. 
 

Algemene bepalingen 
- 10’ voor de wedstrijd (zowel loop- als kampnummers) worden de deelnemers verwacht aan de 

callroom ter hoogte van de start van de 100m. 
- Het gebruik van een startblok is verplicht voor 100m-200m-400m-4x100m. 
- Het combineren van afstanden van 400m of langer is verboden (dus geen combinatie 400m-

800m-1500m). 
- Gezien het voorziene BK AMH estafetten wegvalt zal tijdens dit BK ook een 4x100m 

georganiseerd worden.  



- Elke atleet mag deelnemen aan 2 disciplines + de 4x100m aflossing. 
- VE en VI atleten komen uit in dezelfde wedstrijd maar worden afzonderlijk verwerkt voor de 

toekenning van de titels. 
- Dit BK is IPC erkend. 

 

3 INSCHRIJVEN 
Via Alabus (via de clubsecretaris), uiterlijk maandag 21 september – 10u 

- Atleten vanaf de cadettencategorie kunnen ingeschreven worden maar let op: gezien dit een 
AC-kampioenschap is wordt in het kogelstoten en het speerwerpen het seniorengewicht 
gebruikt. 

- Inschrijven voor het BK 4x100m gebeurt eveneens via Alabus. Eén vereniging kan max. 2 teams 
inschrijven per geslacht. Teams mogen niet gemengd (mannen en vrouwen samen) deelnemen. 
Alle deelnemers moeten minstens behoren tot de cadettencategorie of ouder. 

 

4 SELECTIE 
Maximaal 100 atleten kunnen deelnemen aan dit kampioenschap. Een eventuele selectie gebeurt op 
basis van prestaties, gelukt in 2019 of 2020. 
 

5 PODIA 
Afzonderlijke podia voor VE-atleten (klasse 20 en 21) en VI-atleten (klasse 11-12-13). 
 

6 TIJDSCHEMA 
Er wordt gestart met een 4x100m aflossing, die eveneens geldt als Belgisch Kampioenschap. 
 
Het tijdschema zal definitief opgemaakt worden na de inschrijvingen en zal op dinsdag 22/9 verspreid 
worden. 
 
Richtschema: 
14u05 4x100m vrouwen  
14u15 4x100m mannen  
14u30 speer mannen 800gr 
14u35 100m vrouwen  
14u40 100m mannen  
14u55 800m vrouwen  
14u55 speer vrouwen 600gr 
15u05 800m mannen  
15u20 200m vrouwen  
15u25 200m mannen  
15u25 ver mannen  
15u45 1500m vrouwen  
15u55 1500m mannen  
16u07 ver  vrouwen  
16u10 400m vrouwen  
16u20 400m mannen  
16u40 kogel mannen 7,25kg 
17u13 kogel vrouwen 4kg 

 


