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1. KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN 

 

1.1. SOORTEN KAMPIOENSCHAPPEN 

 

Jaarlijks kan de VLAAMSE ATLETIEKLIGA volgende kampioenschappen van Vlaanderen organiseren: 

KAMPIOENSCHAP LEEFTIJD 

Outdoor A.C. Vanaf Cad tot en met Mas, uitkomend in één 

categorie 

Outdoor Cadetten en Scholieren Enkel Cad en Sch, uitkomend in hun eigen 

categorie 

Outdoor Masters Enkel Masters, uitkomend in hun leeftijdsgroep 

Outdoor Meerkampen Vanaf Cad tot en met Mas, uitkomend in hun eigen 

categorie (Mas M: -50 en +50) 

Indoor A.C. Vanaf Cad tot en met Mas, uitkomend in één 

categorie 

Indoor Cadetten en Scholieren Enkel Cad en Sch, uitkomend in hun eigen 

categorie 

Indoor Meerkampen Vanaf Cad tot en met Mas, uitkomend in hun eigen 

categorie (Mas M: -50 en +50) 

Halve Marathon, Marathon en 100km 1 podium Jun-Sen-Mas + apart podium Mas (per 

leeftijdsgroep) 

Veldlopen Podia vanaf Cad  tot en met Mas, ook korte cross 

(geen KVV voor B/P/M en sprintcross) 

 

1.2. KWALIFICATIE SELECTIE 

Alleen atleten, tijdig ingeschreven met een gehomologeerde prestatie en weerhouden, mogen aan deze 

kampioenschappen deelnemen. 

 

1.3. INSCHRIJVING 

De inschrijvingsmodaliteiten voor elk kampioenschap worden jaarlijks door de Vlaamse Atletiekliga 

gepubliceerd in een document, resp. vóór 1 april voor de outdoor kampioenschappen en vóór 1 januari 

voor de indoor kampioenschappen, en via de website www.atletiek.be ter beschikking gesteld. 

Om weerhouden te kunnen worden voor een kampioenschap dient men vooraf aangemeld te zijn en op 

de inschrijvingslijst voor te komen. De definitieve selectie gebeurt op basis van deze inschrijvingslijst. 
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1.4. PROGRAMMA 

Het programma en bijhorend tijdschema worden jaarlijks gepubliceerd op de website van de Vlaamse 

Atletiekliga. 

Op de website worden de verplichte hoogten van de lat en de afstanden van de afstootplank 

gepubliceerd. 

 

1.5. WEDSTRIJDEN 

1. Indien loopnummers betwist worden in een rechtstreekse finale en indien er meerdere reeksen 

zijn wordt het klassement opgemaakt volgens de tijd. 

2. De bepaling van de beurtvolgorde, de samenstelling van de reeksen en finales alsook de 

toekenning van de banen wordt gepubliceerd op de website van de Vlaamse Atletiekliga. 

3. Indien er bij de aanmelding of inschrijving minder atleten zijn dan het voorziene aantal 

finalisten, dan grijpt de wedstrijd plaats als rechtstreekse finale op het uur voorzien voor de 

finale. 

4. De IAAF/KBAB sportreglementen zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de 

wedstrijdenkalender van de Vlaamse Atletiekliga. 

5. Uitsluiting van een atleet: IAAF-reglement, art. 142, lid 4 is van toepassing. 

6. Bepalingen voor de selectie: Dubbelen (=inschrijven voor afstanden van 200m en langer) is niet 

toegelaten 

Mag niet:  inschrijven voor 200m en 400m; 200m combineren met 400mH, 800m, …  

Mag wel: 60m, 60mH, 100m, 100mH, 110mH combineren met 200m, 400m, 800m, … 

7. Bij hoog en polsstok dient een barrage te gebeuren bij ex aequo voor de eerste plaats. 

 

1.6. BELONINGEN 

� De winnaar van elke wedstrijd is KAMPIOEN VAN VLAANDEREN 

� De eerste drie atleten van elke wedstrijd ontvangen een medaille. 

 

1.7. FINANCIELE SCHIKKINGEN 

1. Het inschrijvingsgeld 

Het inschrijvingsgeld bedraagt €2,00/wedstrijdnummer 
Uitgezonderd: meerkampen (€5,00) en Masters (€5,00/nr.) 

De inning gebeurt via de afrekening van de club, met uitzondering van het meerkamp- en 

Masterkampioenschap. 

 

2. Boetes 

De Vlaamse Atletiekliga bepaalt jaarlijks de boete voor: 

� valse gegevens bij de inschrijving 

� forfait voor een ingeschreven nummer 

� forfait voor de finale 

� niet gerechtvaardigde opgave 

 

3. Toegangsprijs 

De maximum toegangsprijs werd door de Vlaamse Atletiekliga als volgt bepaald: 
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� KVV Alle categorieën: €5,00 

� KVV Cadetten en Scholieren:  €4,00 

� KVV Masters: €4,00 

 

1.8. DEELNAME VAN ATLETEN MET BUITENLANDSE NATIONALITEIT 

** = buitenlander niet aangesloten bij een Vlaamse vereniging  

*= buitenlander aangesloten bij een Vlaamse vereniging en met (tijdelijke) verblijfsvergunning 

Een buitenlander met een “wildcard” (in de deelnemerslijst aangeduid met **), komt niet in aanmerking 

voor het podium 

 

1. Schikkingen voor de ** buitenlanders  

Loopnummers volledig in banen: 

� zij nemen deel aan de reeksen  

� maximum 1 buitenlander wordt toegelaten tot de finale indien hij/zij zich hiervoor 

kwalificeert 

Horizontale kampnummers: 

� zij nemen deel aan de eerste drie pogingen  

� finale : de 8 beste Belgen + de beste buitenlander die beter is dan de 8ste Belg  

Hoogspringen en Polsstokspringen: 

� - zij nemen deel zoals alle andere atleten  

� - de winnaar (buitenlander of Belg) mag de volgende hoogte vrij bepalen 

 

2. Schikkingen voor de * buitenlanders  

* +18 j.: 

kan in aanmerking komen voor het podium, mits ter plaatse de geldige (tijdelijke) 

verblijfsvergunning te tonen 

* -18 j.: 

komt steeds in aanmerking voor het podium 
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2. PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 

 

2.1. ALGEMEENHEDEN 

� Enkel atleten aangesloten bij een vereniging in de eigen provincie kunnen deelnemen, tenzij het 

een open kampioenschap betreft. (bv. Open Pk 10.000m) 

� Dubbelen is toegestaan (bv. 200m en 400m/800m/1500m…) 

� Deelname atleten met buitenlandse nationaliteit: 

o Aangesloten bij Vlaamse vereniging: mogen deelnemen en komen in aanmerking voor het 

podium 

o Niet-aangesloten bij Vlaamse vereniging: mogen niet deelnemen 

 

3. BEKER VAN VLAANDEREN 

 

3.1. ALGEMEENHEDEN 

 

1. SOORTEN 

De Vlaamse Atletiekliga organiseert jaarlijks interclubkampioenschappen voor verschillende 

leeftijdscategorieën. Deze wedstrijden worden “Beker van Vlaanderen” genoemd, afgekort BVV. 

� BVV vrouwen en mannen 

� BVV Cadetten en Scholieren, jongens en meisjes 

� BVV Masters mannen en vrouwen 

� BVV Pupillen en Miniemen, jongens en meisjes 

 

2. AANDUIDING VAN DE WEDSTRIJDEN 

Jaarlijks bepaalt de Vlaamse Atletiekliga vóór 31 december 

� de afdelingen en schiftingsreeksen 

� de inschrijvingsmodaliteiten 

� de data 

� de terreinen 

 

3. Tijdschema’s 

Elk jaar publiceert de Vlaamse Atletiekliga alle tijdschema’s. Hieraan kunnen slechts in 

uitzonderlijke omstandigheden wijzigingen worden gebracht de dag van de wedstrijd zelf.  

Alleen de administratief scheidsrechter kan dit beslissen.  

Een wedstrijdnummer mag echter nooit vervroegd worden. De administratief scheidsrechter 

moet elke deelnemende ploeg tijdig op de hoogte brengen van een eventuele wijziging. 

 

3.2. AFDELINGEN 

 

1. Vrouwen / Mannen 

� 1 ereafdeling van 12 ploegen 



Sportreglementen 2017 7 

� 1 eerste afdeling met 12 ploegen 

� 2 tweede afdelingen met elk 12 ploegen 

� 1 derde afdeling met de resterende ploegen 

 

2. Cadetten / Scholieren 

� 1 eerste afdeling met 12 ploegen 

� 2 tweede afdelingen met elk 12 ploegen 

� 2 derde afdelingen met de resterende ploegen 

 

3. Masters 

� 1 eerste afdeling met 12 ploegen 

� 2 tweede afdelingen met elk 12 ploegen 

� 1 of 2 derde afdelingen met de resterende ploegen 

 

4. Pupillen / Miniemen 

� Finale met 12 ploegen. 

� Schiftingsreeksen, geografisch gespreid, van bij voorkeur 9 tot 12 ploegen. 

 

3.3. STIJGEN EN DALEN 

 

Het rooster van stijgen en dalen wordt jaarlijks vóór 1 april aan de verenigingen overgemaakt. 

1. Vrouwen en mannen 

Het aantal dalers is afhankelijk van het aantal dalers van clubs uit de Vlaamse Atletiekliga in de 

nationale afdeling. 

Hieronder de verschillende mogelijkheden: 

Afdeling 
Aantal 

reeksen 
Aantal 
clubs 

Aantal 
stijgers 

Aantal dalers nationaal 

0 dalers 1 daler 2 dalers 

Ere 1 12 1 1 2 3 

Eerste 1 12 2 1 2 3 

Tweede 2 2 x 12 2 x 1 2 x 1 2 x 1 2 x 2 

Derde 1  2 of meer    

 
Het aantal dalers kan echter afhankelijk zijn van uitzonderingsmaatregelen (punt 3.4).  
Het aantal stijgers in de derde afdeling is afhankelijk van het aantal openstaande plaatsen 
(tweede afdeling aanvullen tot 2x12 ploegen). 

 

2. Cadetten en Scholieren 

Afdeling Aantal afdelingen Aantal stijgers Aantal dalers 

Eerste 1 - 2 

Tweede 2 2 x 1 2 x 2 

Derde 2 2 x 2 - 

 
Er wordt een gezamenlijk klassement voor Cadetten en Scholieren gemaakt om stijgen en dalen 
te bepalen. 
Het aantal dalers kan echter afhankelijk zijn van uitzonderingsmaatregelen (punt 3.4). 



Sportreglementen 2017 8 

Het aantal stijgers in de derde afdeling is afhankelijk van het aantal openstaande plaatsen 
(tweede afdeling aanvullen tot 2x12 ploegen). 

 

3. Masters 

Afdeling Aantal afdelingen Aantal stijgers Aantal dalers 

Eerste 1 - 2 

Tweede 2 2 x 1 2 x 2 

Derde 1 (2) 1x4 (2x2) - 

 

Er wordt een gezamenlijk klassement voor Mannen en Vrouwen gemaakt om stijgen en dalen te 

bepalen.  

Het aantal dalers kan echter afhankelijk zijn van uitzonderingsmaatregelen (punt 3.4).  

 

4. Pupillen en Miniemen 

Aantal schiftingsreeksen Rechtstreeks geplaatst 

6 Winnaar en tweede van elke reeks 

 

Voor het bepalen van de 12 verenigingen, die recht hebben op een plaats in de finale, wordt 

rekening gehouden met de 2 ploegen met de meest behaalde punten in de diverse matchen.  

Er wordt een gezamenlijk klassement voor Pupillen en Miniemen gemaakt, zowel in de 

schiftingen als in de finale. 

 

3.4. UITZONDERINGSMAATREGELEN 

 

1. Door het wegvallen van een vereniging, om welke reden dan ook, zal er een daler minder zijn in die 

afdeling. Indien in een afdeling verschillende reeksen zijn wordt deze bepaling enkel toegepast als ze 

voor beide reeksen kan toegepast worden. 

2. In geval van fusie van twee of meer verenigingen zal de aldus nieuw gevormde vereniging deelnemen 

aan het kampioenschap van de hoogste afdeling waaraan één van de gefusioneerde verenigingen 

normaal zou deelgenomen hebben. 

3. Geen enkele vereniging die hiervoor in aanmerking komt, mag weigeren naar een hogere afdeling 

over te gaan. 

4. Als een vereniging met twee ploegen deelneemt in hetzelfde interclubkampioenschap kan de tweede 

ploeg stijgen tenzij de hoogst gerangschikte ploeg forfait geeft of te weinig atleten opstelt. 
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3.5. PROGRAMMA 

 

1. VROUWEN EN MANNEN 

AFDELING MANNEN VROUWEN 

ERE 110H-400H-100-200-400-800-1500-3000-5000-
3000 steeple 

ver-hoog-hinkstap-polsstok-kogel-discus-speer 

4x100-4x400 

100H-400H-100-200-400-800-1500-
3000 

ver-hinkstap-hoog-kogel-discus-speer 

4x100-4x400 

EERSTE  110H-400H-100-200-400-800-1500-3000-5000 

ver-hoog-hinkstap-polsstok-kogel-discus-speer 

4x100-4x400 

100H-100-200-400-800-1500-3000 

ver-hinkstap-hoog-kogel-discus-speer 

4x100-4x400 

TWEEDE 400H-100-200-400-800-1500-3000-5000 

ver-hinkstap-hoog-kogel-discus-speer 

4x100-4x400 

100h-100-200-400-800-1500-3000 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x100 

DERDE 100-200-400-800-1500-3000-5000 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x400 

100-200-400-800-1500 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x100 

 

2. CADETTEN EN SCHOLIEREN 

AFDELING JONGENS MEISJES 

EERSTE  100H of 110H-300H of 400H-100-200-400-800-
1500 

ver-hoog-kogel-discus-speer-polsstok- 

4x100 

80H of 100H-300H of 400H-100-200-
400-800-1500 

ver-hoog-kogel-discus-speer- 

4x100 

TWEEDE 300H of 400H-100-200-400-800-1500 

ver-hoog-kogel-discus-speer- 

4x100 

300H of 400H-100-200-400-800-1500 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x100 

DERDE 300H of 400H-100-200-800-1500 

ver-hoog-kogel-speer- 

4x100 

300H of 400H-100-200-800-1500 

ver-hoog-kogel-speer 

4x100 

 

3. MASTERS 

AFDELING MANNEN VROUWEN 

EERSTE 100-200-400-1500-3000-5000 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x400 

100-200-800-1500-3000 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x100 

TWEEDE 

 

100-400-1500-3000-5000 

ver-hoog-kogel-discus-speer 

4x400 

100-200-800-1500-3000 

ver-kogel-discus-speer 

4x100 

DERDE 100-400-1500-3000 

ver-kogel-discus-speer 

4x400 

100-200-800-3000 

ver-kogel-discus 

4x100 
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4. PUPILLEN EN MINIEMEN 

AFDELING JONGENS MEISJES 

PUPILLEN 60H-60-1000 

ver-hoog-kogel-hockeybal 

4x60 

60H-60-1000 

ver-hoog-kogel-hockeybal 

4x60 

MINIEMEN 80H-80-150-300-1000 

ver-hoog-kogel-speer 

4x80 

60H-80-150-300-1000 

ver-hoog-kogel-speer 

4x80 

 

5. BIJZONDERE BEPALINGEN 

 

� Er worden GEEN atleten buiten wedstrijd toegelaten. 

� Bijnummers zijn toegelaten op 100m en 800m. 

� Elke vereniging kan meerdere ploegen inschrijven. 

� Bij de BvV voor Cadetten en Scholieren dienen de Cadetten en Scholieren elk in hun eigen 

categorie uit te komen. 

� Bij de BvV voor Pupillen en Miniemen dienen de Pupillen en Miniemen elk in hun eigen categorie 

uit te komen. 

� Dubbelen is onder voorwaarden toegestaan (bv. 200m en 400m/800m/1500m…) 

 

3.6. INDELING VAN DE REEKSEN EN TOEKENNEN VAN DE BANEN 

 

� De toekenning van de banen en de volgorde van de beurten gebeuren onder de 

verantwoordelijkheid van de administratief scheidsrechter volgens deze tabel: 

9 BANEN 
Opgegeven pres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Baan 5 6 4 7 3 8 9 2 1 100  / 100H / 110H 
Baan 5 6 7 4 8 9 3 2 1 200 / 4x100 
Baan 4 5 6 7 8 9 3 2 1 400/800/400H/4x200/4x400/4x800 
 
8 BANEN 
Opgegeven pres. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Baan 4 5 3 6 2 7 8 1 100 / 80H / 100H / 110H 
Baan 4 5 6 3 7 2 8 1 200 / 4x100 
Baan 3 4 5 6 7 2 8 1 400 / 800 / 300H / 400H / 4x200 / 4x400 / 

4x800 
 
7 BANEN 
Opgegeven pres. 1 2 3 4 5 6 7 
Baan    4 5 3 6 2 7 1  100 / 80H / 100H / 110H 
 
6 BANEN 
Opgegeven pres. 1 2 3 4 5 6 
Baan 3 4 2 5 1 6   100 / 80H / 100H / 110H 
Baan 4 5 6 3 2 1   200 / 4x100 
Baan 3 4 5 6 2 1   400 / 300H / 400H / 4x200 / 4x400 / 4x800 
Baan 3 4 5 2 1 1 6 6 800 

De reeksindeling en de volgorde van de beurten gebeurt volgens de opgegeven prestaties en de 

geldende principes voor reeksindeling. 

De beste atleten lopen in de laatste reeks. In de kampnummers komen de beste atleten als 

laatste aan de beurt. 

� Vanaf de 800 m worden de loopwedstrijden in één reeks betwist.  

Voor de 1000m van de Pupillen en Miniemen worden maximum 20 deelnemers per reeks 

toegelaten. 
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� Estafetten: de tussenrangschikking na een aantal individuele nummers bepaalt de indeling van 

de reeksen (zie onderstaande tabel). De best gerangschikte ploegen lopen in de laatste reeks. 

AFDELING Mannen Vrouwen Cad / Schol Masters 

Ere 14 11 - - 

Eerste 13 10 22 17 

Tweede 11 9 18 15 

Derde en lager 9 7 14 11 

 

� Estafetten Pupillen en Miniemen: 30 minuten vóór de voorziene aanvang van de estafetten op 

basis van de op dat ogenblik beschikbare tussenrangschikking. Er mag slechts één ploeg per club 

ingezet worden in de 2 finalereeksen. (zowel bij de schiftingen als in de finale) 

 

3.7. DEELNAMEMODALITEITEN EN INSCHRIJVINGEN 

 

1. Aan de BVV vrouwen en mannen mogen Cadetten en Scholieren deelnemen.  

Zij mogen echter uitsluitend deelnemen aan de nummers die ook voor hun eigen categorie zijn 

voorbehouden (zelfde afstanden, hoogten van de horden, gewichten van de tuigen). 

Cadetten meisjes mogen NIET deelnemen aan:  

3000-100H-400H-kogel-speer-hamer 

Scholieren meisjes mogen NIET deelnemen aan:  

100H-kogel-speer-hamer 

Cadetten jongens mogen NIET deelnemen aan:  

3000-5000-steeple-110H-400H-kogel-discus-speer-hamer 

Scholieren jongens mogen NIET deelnemen aan:  

5000-steeple-110H-400H-kogel-discus-speer-hamer 

2. De toelatingen tot deelname in een hogere leeftijdscategorie, die voor bepaalde atleten door de 

technische directie worden toegestaan, worden voor deze wedstrijden niet aanvaard. 

3. Atleten mogen slechts opgesteld worden indien ze een geldig startnummer bij een vereniging 

van de Vlaamse Atletiekliga hebben. 

4. Op uitzondering van atleten van Belgische nationaliteit voor wie het een eerste aansluiting(*) 

betreft en atleten die opzeg van lidmaatschap hebben gegeven gedurende de wettelijke periode, 

mag een vereniging enkel atleten opstellen die lid werden voor 1 januari. 

Atleten die zich afschrijven met wederzijds akkoord buiten de wettelijke voorziene periode 

dienen opnieuw aangesloten te zijn voor 1 januari om te kunnen deelnemen aan de IC.  

(*) « Eerste aansluiting » : geldt ook voor atleten die al 2 jaar geen wedstrijdvergunning meer 

gehad hebben (= atleten die in aanmerking komen voor een éénzijdige afschrijving) 

Deze regel is niet van toepassing voor Pup/Min. 

5. Deelname van buitenlanders aan interclubwedstrijden (zomer en veldlopen) en aflossingen: 

De aanvraag voor deelname van buitenlanders -die voldoen aan de hieronder vermelde 

deelnamevoorwaarden- moeten uiterlijk 15 kalenderdagen voor de dag van de wedstrijd 

ingediend worden  bij de Vlaamse Atletiekliga. 

MOGEN DEELNEMEN: 
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� Buitenlanders beschikkend over een definitieve verblijfsvergunning voor België met name die 

ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister 

van een Belgische gemeente. 

� Buitenlanders die houder zijn van een in België afgeleverd diplomatieke, consulaire of 

bijzondere identiteitskaart. 

� Buitenlanders, tijdelijk verblijvend in België of beschikkend over een tijdelijke 

verblijfsvergunning (geldig op de dag van wedstrijd) hebben een bijkomende voorwaarde dat 

ze geen lid mogen zijn van een vereniging in het buitenland.(*) 

� Buitenlanders woonachtig in het buitenland enkel indien ze geen lid zijn van een vereniging in 

het buitenland. 

� Buitenlanders, minderjarig en woonachtig in België, worden gelijkgesteld met Belgen, voor 

deelname aan interclubwedstrijden. 

(*) Attest van bewijs van niet-aansluiting bij een andere buitenlandse vereniging dient tijdig 

aangevraagd te worden aan de buitenlandse federatie. De Vlaamse Atletiekliga bezorgt kopie van 

het attest aan de vereniging. 

6. Twijfelgevallen dienen voorafgaandelijk voorgelegd te worden aan de federatie. Afgevaardigden 

van de Vlaamse Atletiekliga beslissen zo nodig over de geldigheid van de documenten. 

7. De administratief scheidsrechter heeft het recht een bewijs tot staving van de identiteit van de 

deelnemers te vragen. 

8. Uiterlijk 30 minuten vóór het begin van ieder nummer, volgens tijdschema, moeten de 

inschrijvingskaartjes van de deelnemers in het secretariaat worden overhandigd. Enkel de 

administratief scheidsrechter is bevoegd te oordelen over te laat binnengebrachte 

deelnemerskaartjes. Alleen deze laatste is bevoegd om vervangingen toe te staan na het sluiten 

van de inschrijvingsperiode, en dit enkel in geval van kwetsuur. 

9. Op de deelnemerskaartjes dient de beste prestatie vermeld, gelukt sinds 1 april van het vorige 

sportjaar. 

10. De ploegafgevaardigden overhandigen met hun inschrijvingskaartjes een formulier met de namen 

en nummers waaraan de atleten deelnemen. Deze worden door het wedstrijdsecretariaat 

gecontroleerd en afgetekend als bewijs van afgifte der kaartjes. Dit formulier is niet vereist voor 

de BVV voor Pupillen en Miniemen. 

11. De estafetteploegen zijn van ambtswege ingeschreven. Uiterlijk 30 minuten vóór de voorziene 

aanvang van de estafetten dienen de deelnemende verenigingen echter de samenstelling van hun 

estafetteploegen in het secretariaat af te geven. 

12. Bij de Pupillen en Miniemen mogen meerdere estafetteploegen per vereniging worden 

ingeschreven, maar elke atleet mag slechts in 1 ploeg opgesteld worden. 

 

3.8. DEELNEMERS: NIET OF ONVOLLEDIG DEELNEMEN VAN EEN VERENIGING 

 

1. Een vereniging die niet het vereiste aantal atleten opstelt (zie tabel bij 3.9) zal beschouwd 

worden als een deelgenomen vereniging en dit zal niet als een forfait beschouwd worden.  

De hoofdscheidsrechter vermeldt in zijn scheidsrechtersverslag de verenigingen die met te 

weinig atleten aantraden. 

2. Een vereniging die om eender welke reden het vereiste minimum aantal atleten NIET in lijn 

heeft gesteld, zal beboet worden volgens een barema dat ieder jaar door de Raad van Bestuur 

zal worden opgesteld maar blijft in de resultaten behouden. 

3. Een vereniging die om eender welke reden niet aantreedt of gediskwalificeerd wordt, zal beboet 

worden volgens een barema dat ieder jaar door de Raad van Bestuur bepaald wordt. 

4. De verenigingen die niet aantreden en deze die gediskwalificeerd worden om eender welke 

reden, zullen laatste gerangschikt worden met nul punten. 
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3.9. DEELNEMERS: DUBBELEN EN VEREISTE MINIMUM AANTAL 

 

1. MAXIMUM AANTAL TOEGELATEN NUMMERS PER DEELNEMER 

 Vrouwen / 

Mannen 

Cadetten / 

Scholieren 

Masters Pupillen / 

Miniemen 

Deelnemers 
Cad/Sch 

Jun/Sen/Mas 
Cad en Sch elk in hun 

categorie 
Masters 

Pup en Min 
elk in hun 
categorie 

Maximum aantal  
nummers per 
deelnemer 

2 indiv.+1 est. 
of 

1 indiv.+2est. 
2 indiv.+1est. 2 indiv.+1est. 3 indiv.+1est. 

Aantal deelnemers per 
club per nummer 

1 1 1 Onbeperkt 

Dubbelen toegelaten Beperkt Onbeperkt Beperkt 

Onbeperkt 
behalve 

150/300/1000 
min 

Minimum aantal 
deelnemers vereist 

Ja Ja Ja Neen 

 

2. MINIMUM AANTAL DEELNEMERS – MAXIMUM TOEGELATEN DUBBELEN 

AFDELING MANNEN VROUWEN 
MASTERS mannen 

en vrouwen samen 

CAD EN 
SCHOL 
SAMEN 

 
Minimum 

aantal 
deelnemers 

Maximum 
toegel. 

dubbelen 

Minimum 
aantal 

deelnemers 

Maximum 
toegel. 

dubbelen 

Minimum 
aantal 
deel-

nemers 

Max. 
toegel. 

dubbelen 
 

ERE 10 3 8 3 - - - 
EERSTE 9 3 7 3 11 3M/3V 11 
TWEEDE 7 2 6 2 10 3M/3V 9 
DERDE + 
andere  

6 2 5 2 9 3M/3V 7 

 

Hoofdprincipe bij het “dubbelen” is dat estafettes hiervoor niet in rekening gebracht worden. 

Estafettes komen wel in aanmerking bij het bepalen van het maximum aantal nummers per 

deelnemer. 

      

3.10. PUNTENTELLING  

 

1. In de loopnummers gebeurt de toekenning van de punten volgens tijd. 

Deelnemers met dezelfde tijd (tot op 0.001 sec) in verschillende reeksen worden ex aequo 

geplaatst ( het totaal van de punten aan deze plaatsen toegekend, zal onder hen gelijk worden 

verdeeld). Deelnemers met dezelfde tijd in één reeks bekomen de punten toegekend aan hun 

plaats. 

 

2. In de kampnummers gebeurt de toekenning van de punten volgens het wedstrijdresultaat.  

Bij volledige gelijkheid worden ze ex aequo geplaatst (het totaal van de punten aan deze 
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plaatsen toegekend, zal onder hen gelijk worden verdeeld). 

Bij ex-aequo voor de eerste plaats, bij polsstokspringen en hoogspringen, is er een barrage. 

 

3. Puntentelling individuele nummers en estafetten 

� De winnaar (atleet of ploeg) krijgt 1 punt méér dan het aantal vooraf ingeschreven 

verenigingen aan de interclubwedstrijd. 

� De tweede krijgt 2 punten minder dan de winnaar 

� De volgende krijgen steeds 1 punt minder 

� Alleen geklasseerde ploegen of atleten ontvangen punten 

� Alleen ploegen of atleten met een geldige prestatie ontvangen punten 

 

4. Bij ex aequo in de rangschikking van de match, zal de beste plaats toegekend worden aan de 

vereniging die de meeste overwinningen behaalde, zowel in de individuele nummers als in de 

estafettes. Als ook dit geen  uitsluitsel geeft dan zullen de tweede plaatsen in aanmerking 

komen, vervolgens de derde plaatsen, enz. 

3.11. PUNTENTELLING VOOR PUPILLEN EN MINIEMEN (SCHIFTINGEN) 

 

� De best gerangschikte atleet of ploeg van elke vereniging krijgt punten, d.w.z.:  een atleet of 

ploeg kan slechts 1 maal punten bekomen per discipline. 

� De winnaar krijgt 13 punten, de tweede krijgt twee punten minder dan de winnaar en de 

volgende krijgt steeds één punt minder… ongeacht het aantal deelnemende verenigingen. 

� In geval van ex aequo geldt 9.4 

� Bij Pup/Min zijn er NOOIT barrages 

 

3.12. HOOGTEN VAN DE LAT / AFSTOOTBALK HINKSTAPSPRONG 

 

VROUWEN / MANNEN 

� Verplichte hoogten van de lat bij hoogspringen:  

Mannen 1.40-1.50-1.60-1.65-1.70-1.75-1.80-1.85-1.90-1.95-2.00 + 3cm 

Vrouwen 1.20-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.55-1.58-1.61-1.64-1.67 +3 cm 

� Verplichte hoogten van de lat bij polsstokspringen: 

Mannen 2.40-2.60-2.80-3.00-3.20-3.40-3.60-3.80-4.00-4.10-4.20+10cm 

� De afzetbalk bij hinkstapsprong: 

Mannen 11m en 13m 

Vrouwen 9m en 11m 

 

CADETTEN / SCHOLIEREN 

� Verplichte hoogten van de lat bij hoogspringen: 

Cadetten meisjes: 1.00-1.10-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53  + 3cm 

Scholieren meisjes: 1.10-1.20-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1.59 +  3cm 

Cadetten jongens: 1.20-1.30-1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.65-1.68-1.71  + 3cm 

Scholieren jongens: 1.30-1.40-1.50-1.55-1.60-1.65-1.68-1.71-1.74-1.77 +  3cm 

� Verplichte hoogten van de lat bij polsstokspringen: 

Cadetten jongens: 1.80-2.00-2.20-2.40-2.60-2.80-3.00 + 10 cm 

Scholieren jongens: 2.20-2.40-2.60-2.80-3.00-3.20  + 10 cm 
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MASTERS 

� Verplichte hoogten van de lat bij hoogspringen: 

Mannen: 1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.48-1.51 + 3 cm 

Vrouwen: 1.00-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28-1.31 + 3 cm 

 

PUPILLEN EN MINIEMEN 

� Verplichte hoogten van de lat bij hoogspringen: 

Pupillen meisjes: 0.90-1.00-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.28 + 3 cm 
- finale   0.95-1.05-1.15-1.20-1.25-1.30-1.33-1.36 + 3 cm 

 
Miniemen meisjes: 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.38 + 3 cm 
- finale   1.05-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.43 + 3 cm 

 
Pupillen jongens: 1.00-1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.38 + 3 cm 
- finale   1.05-1.15-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40.1.43 + 3 cm 

 
Miniemen jongens: 1.10-1.20-1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.48 + 3 cm 
- finale   1.15-1.25-1.30-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53 + 3 cm 

 

3.13.  KLACHTEN 

 

Klachten dienen uiterlijk 30 minuten na de bekendmaking van het resultaat van het nummer te 

worden neergelegd bij de scheidsrechter. Elk resultaat dient zo vlug mogelijk na het beëindigen van 

het nummer te worden medegedeeld en te worden uitgehangen op een goed bereikbare plaats.  Het 

uur van de mededeling dient te worden vermeld. 

Klachten omtrent de puntentelling en/of de niet-gerechtigde deelneming van atleten dienen per 

mail (met ontvangstbevestiging) te worden verstuurd naar het secretariaat van de Vlaamse 

Atletiekliga in de loop van de week, volgend op de wedstrijd.  Tegen een beslissing van de Vlaamse 

Atletiekliga is hierover geen beroep mogelijkheid. 

 

3.14.  BELONINGEN 

 

� Vrouwen/Mannen  trofee voor de winnende vereniging 

� Cadetten/Scholieren  trofee voor de winnende vereniging 

� Masters   trofee voor de winnende vereniging 

� Pupillen/Miniemen  trofeeën voor de eerste drie verenigingen 

 

3.15.  SANCTIES EN SLOTBEPALINGEN 

 

1. Bij deelname van niet startgerechtigde atleten zullen de prestaties en de punten van deze 

atleten geschrapt worden. Bij deelname van een atleet aan proeven die niet gecombineerd 

mogen worden (=dubbelen), zullen de prestaties en de punten van deze atleten geschrapt 
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worden. Indien meer atleten dubbelen dan toegelaten zullen de prestaties en de punten van alle 

atleten die gedubbeld hebben geschrapt worden. 

In al deze gevallen verdwijnen ze uit de resultaten en worden de punten van de betrokken 

disciplines en van het totaal herberekend. 

2. Alle onvoorziene gevallen worden door de Raad van Bestuur van de Vlaamse Atletiekliga 

beslecht. Haar beslissingen zijn onherroepelijk. 

3. De organisatie- en jurykosten zijn ten laste van de organiserende verenigingen. 

4. De administratief scheidsrechter, de scheidsrechter en de andere juryleden mogen de kosten 

aanrekenen volgens de regeling voor juryleden.  

 

3.16. VERANTWOORDELIJKHEDEN HOOFSCHEIDSRECHTER EN 

ADMINISTRATIEF SCHEIDSRECHTER 

De hoofdscheidsrechter is verantwoordelijk voor het goed verloop van de wedstrijd op het terrein. 

De administratief scheidsrechter is verantwoordelijk voor de aanmelding, samenstelling der reeksen, 

volgorde der beurten en de puntentelling. 

 

3.17. BEGELEIDERS BIJ PUP/MIN 

 

De begeleiders verkrijgen toegang tot de wedstrijdinstallaties vóór aanvang van de disciplines voor 

Pupillen en Miniemen om de atleten te begeleiden. Bij aanvang van de wedstrijd gaan deze 

begeleiders terug achter de omheining. 

Startblokken 

Begeleiders mogen helpen bij het plaatsen van de startblokken. Zij dienen dit zo te doen dat ze de 

werking van de jury niet belemmeren. Nadat de startblokken klaarstaan verlaten ze terug de piste. 

Zij volgen steeds de instructies van de jury. 

Het grasveld (middenterrein) is voor iedereen, behalve organisatoren en jury, verboden terrein en 

mag dus in geen geval doorkruist worden. 

De organiserende vereniging is verantwoordelijk voor het vrijhouden van het terrein. 
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4. WEDSTRIJDEN VOOR ATLETEN MET EEN HANDICAP 

 

Atleten met een handicap kunnen geïntegreerd deelnemen aan wedstrijden. 

Voor atleten met een handicap bestaat een afzonderlijk sportreglement, terug te vinden via 

http://www.atletiek.be onder de rubriek “Atletiek&co” en “Atleten met een handicap”. 

De faciliteiten waarover ze kunnen beschikken zijn afhankelijk van hun handicap en staan vermeld 

achteraan op hun startnummer. 

Zij kunnen begeleid worden op het terrein en beschikken daarvoor over een begeleiderskaart die 

jaarlijks vernieuwd wordt. Deze begeleiderskaart is geen toegangskaart. 

De begeleider dient zich te houden aan de afspraken vermeld op de achterzijde van de begeleiderskaart: 

 

 

 

 

 

 


