
Belangrijke informatie voor deelnemers aan onze wedstrijden  

-Recht op deelname : 

Alle atleten die aangesloten zijn bij een club van KAVVV&Fedes atletiek 

competitie hebben het recht gratis deel te nemen aan de wedstrijden die in het 

programmaboekje staan. 

Niet aangesloten atleten mogen deelnemen aan bovenvermelde wedstrijden mits 

zij het inschrijving strookje volledig invullen en het deelnamegeld betalen. 

Zij mogen niet deelnemen aan de kampioenschappen tenzij anders meegedeeld 

in het programma van de wedstrijd. 

De atleten dienen zich tijdig aan te bieden zodat hun inschrijving verwerkt kan 

worden op het secretariaat. 

Deze inschrijving gebeurt door het voorleggen van de badge met barcode. 

Voor niet aangesloten atleten geldt dat het inschrijvingsformulier volledig dient 

ingevuld te worden, zij krijgen daarna een tijdelijk nummer. Dit borstnummer is 

na de wedstrijd terug in te leveren bij de officials. 

 

-Wedstrijdverloop : 

De veldlopen gaan steeds in chronologische volgorde: beginnen bij benjamins 

meisjes, daarna de jongens. Dan komen de pupillen en zo gaat het verder naar 

seniors en masters. 

Opgelet: de cadetten meisjes en scholieren meisjes lopen samen. Dit geldt 

eveneens voor de dames juniors, seniors en masters 

Het bestuur kan steeds aanpassingen doen in het programma wanneer zij dit 

nodig achten voor het goed verloop van de wedstrijd. 

Voor stratenlopen en pistemeetings verwijzen wij naar het programma dat elders 

op de site te vinden is. 

-Praktisch: 

Atleten dienen hun borstnummer duidelijk leesbaar op de borst te dragen, niet 

onder een vest, niet op hun zijkant, niet op hun rug. 

Uitzondering: spurtnummers op de pistemeetings. 

 Hier is de vuistregel: als er vanuit startblokken vertrokken wordt dient het 

nummer op de rug gedragen te worden. 



Het nummer dient degelijk vastgemaakt te worden, dus niet met 2 speldjes 

waardoor het omhoog vliegt en onleesbaar wordt. Het gebruik van een band om 

het nummer aan te bevestigen is toegestaan op voorwaarde dat het nummer 

vooraan hangt en duidelijk leesbaar is. 

Let erop dat u in de juiste reeks loopt, doe bij twijfel navraag bij de officials. 

Maak u tijdig klaar, het is niet interessant voor de andere deelnemers wanneer 

zij klaar staan en op u moeten wachten. 

Bij veldlopen en stratenlopen krijgt de atleet een apart kaartje met zijn/haar 

gegevens. Op dit kaartje staan de persoonsgegevens van de deelnemer en een 

barcode. Deze code mag niet beschadigd worden door er een veiligheidsspeld 

door te steken. 

Dit kaartje wordt bij de aankomst ingehouden om de uitslag op te maken. 

Het is dus belangrijk dat de atleet dit kaartje bij heeft bij de aankomst, het is 

geen aandenken aan de wedstrijd dat in de sporttas kan gestopt worden. 

-Pistemeetings: 

Bij pistemeetings dient de atleet de ter beschikking gesteld kaartjes te gebruiken 

om aan te duiden aan welke proeven hij die dag wenst deel te nemen. Ook hier 

krijgen niet aangesloten atleten een borstnummer ter beschikking dat zij na 

afloop van hun wedstrijd dienen terug te geven. 

Er kan maximaal aan 3 proeven worden deelgenomen met dien verstande dat 

het geen drie loopnummers of 3 kampnummers mogen zijn, dus steeds twee 

loopnummers en één kampnummer of twee kampnummers en één loopnummer. 

Alle deelnamekaartjes dienen samen afgegeven te worden. 

Wij streven ernaar de reeksen van de loopnummers gelijkmatig op te bouwen: 

atleten van gelijke capaciteit komen tegen elkaar uit. 

Hierdoor kan het bij voorbeeld zijn dat een senior uitkomt tegen een master +50 

In alle loopwedstrijden, ook bij de veldlopen, heeft het bestuur het recht om een 

atleet in te delen bij een andere reeks dan die waarin hij volgens zijn leeftijd zou 

moeten aantreden. 

G sporters zijn welkom op onze organisaties , zij krijgen geen aparte reeksen 

maar worden volgens hun kunnen ingedeeld in de reeksen van de valide 

sporters. Dit gebeurt in overleg met het bestuur voor aanvang van de 

wedstrijden. 

-Opwarming: 

Gebruik bij pistemeetings de buitenbanen, niet baan 1 en 2. 



Heb respect voor atleten die reeds in wedstrijd zijn, hinder hen niet, ga niet in 

het zicht van de officials staan. 

Indien u opwarmt voor een kampnummer (speer, discus) doe dan uw 

opwarmingsworpen in een veilige richting, verontrust geen andere atleten door 

uw opwarming 

 

-Begeleiden: 

Het is begeleiders niet toegestaan om een atleet te vergezellen wanneer hij /zij 

in wedstrijd is. Inbreuken hierop kunnen leiden tot een tijdstraf en eventueel 

zelfs uitsluiting van de betrokken atleet. 

Bij pistemeetings is de toegang tot het midden plein beperkt tot officials en hun 

helpers, atleten en hun trainers/begeleiders. 

Deze laatsten dienen duidelijk herkenbaar als dusdanig. 

-Toeschouwers  

Toeschouwers dienen plaats te nemen achter de omheining.  

Bij veldlopen dienen zij alleszins het parcours vrij te laten tijdens de wedstrijden. 

Dit geldt ook voor atleten die niet in wedstrijd zijn maar zich opwarmen of 

uitlopen. 

 

-Boetes 

Een boete wordt opgelegd aan atleten die hun badge niet kunnen toen bij de 

inschrijving omdat zij hierdoor de werking van secretariaat vertragen. 

Ook aan atleten die hun borstnummer niet bij hebben wordt een boete opgelegd. 

 

-Criteriums  

Er wordt een criterium voor de veldlopen georganiseerd gaand over 6 

wedstrijden. Evenals een criterium voor de statenlopen. Deze wedstrijden staan 

aangeduid in het programmaboekje. 

Het reglement hierover is terug te vinden in het inwendig reglement elders op de 

site. Belangrijk: niet aangesloten atleten die deelnemen, kunnen geen punten 

krijgen voor het criterium, bij de puntenopmaak worden zij beschouwd als niet 

bestaand. 



De prijzen voor het criterium veldlopen worden op de laatste wedstrijd van het 

criterium uitgereikt. 

De prijzen van het stratencriterium worden op het kampioenschap stratenlopen 

uitgereikt. De atleet dient in persoon zijn prijs in ontvangst te komen nemen. 

 

 


