
 
Selectieprincipes kampioenschappen - INDOOR 2018 

___________________________________________________________________________________________ 
 

De technische directie van de VAL en de LBFA kan heel uitzonderlijk atleten aan een selectie toevoegen of 
schrappen (als de prestatie onvoldoende geacht wordt voor deelname) (voor ALLE Vlaamse en Belgische 
kampioenschappen). 
 
Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten-Scholieren en Alle Categorieën   
Voor deze selectie wordt rekening gehouden met indoorprestaties gelukt vanaf 1/11/2017. Atleten met een betere 
outdoorprestatie 2017 of enkel een indoorprestatie 2016-2017 kunnen geselecteerd worden als deze outdoorprestatie 
2017 of indoorprestatie 2016-2017 beter is dan de 10de indoorprestatie voor loopnummers of 5de indoorprestatie voor 
kampnummers van de ingeschreven atleten. ‘ 
Er wordt ook rekening gehouden met de beginhoogtes van de lat bij polsstok en hoog en met de afstand van de plank 
bij het hinkstapspringen.  
 
Belgisch Kampioenschap Cadetten-Scholieren, Juniores-Beloften en Alle Categorieën 
De indoorprestaties gelukt vanaf 01/11/2017 zijn prioritair. Atleten zonder indoorprestatie 2017 kunnen 
geselecteerd worden als hun outdoorprestatie 2017 beter is dan of gelijk is aan de 5de indoorprestatie voor 
loopnummers of de 3de indoorprestatie voor kampnummers van de ingeschreven atleten. 
 
KVV AC en BK AC – 1500m en 3000m 
Minima voor deelname (gelukt vanaf 01 april 2017):  
Mannen: 1500m – 4’20”00 / 3000m – 9’10”00 
Vrouwen: 1500m - 5’15”00  
 
Belgisch Kampioenschap Masters indoor  
Alle ingeschreven Masters mogen aan de Belgische kampioenschappen deelnemen zonder selectie (inschrijven kan voor 
maximum 2 nummers).  
 
Belgisch Kampioenschap meerkampen 
De selectie gebeurt op basis van meerkampprestaties indoor of outdoor 2017 of individuele prestaties indoor 2018 in 
zoveel mogelijk disciplines van de betreffende meerkamp.  

Mannen 
Minimum aantal 

individuele 
prestaties 

Vrouwen 
Minimum aantal 

individuele 
prestaties 

Cadetten (zeskamp) 4 Cadetten (vijfkamp) 4 

Scholieren-Juniores-Seniores 
(zevenkamp) 

5 
Scholieren-Juniores-Seniores 

(vijfkamp) 
4 

 
Nog te bepalen 

Masters (vijfkamp) (volgt asap) Masters (vijfkamp) (volgt asap) 

 
Belgisch Kampioenschap 4 x 200m Alle Categorieën 
Bij meer inschrijvingen dan het maximum toegelaten aantal deelnemers (30) worden de clubs zonder 4x200m-tijd 
(indoor of outdoor) niet weerhouden. Indien nodig wordt rekening gehouden met de individuele indoor 200m-tijden 
2018. (cfr. Reglement BK estafetten) 

Inschrijven 
Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m mag niet (dit geldt NIET voor de masters). 

Verzaken aan deelneming  
Bij alle kampioenschappen zal een atle(e)t(e) uitgesloten worden voor verdere deelname aan alle volgende nummers 
van de competitie, de estafetten inbegrepen, in de gevallen dat hij/zij de kansen niet optimaal verdedigt en niet het 
beste van zichzelf geeft gedurende de wedstrijd. Als hij/zij geselecteerd wordt voor 2 proeven MOET aan die twee 
proeven deelgenomen worden. De atleet die niet voldoet aan deze eis mag niet deelnemen aan de volgende proef 
waarvoor hij/zij geselecteerd werd.  
NOOT 1 – De deelnemerslijsten dienen vooraf gekend te zijn. Met andere woorden, men moet ingeschreven zijn voor 
het betreffende kampioenschap en op de definitieve deelnemerslijst staan 
NOOT 2 – Deelnemen zonder eerlijk concurreren wordt ook als verzaken aanzien. De bevoegde scheidsrechter zal dit 
beoordelen en zal dit vermelden in de officiële resultaten. De situatie zoals voorzien in deze noot is niet van 
toepassing op de individuele nummers bij meerkampen.  
 



 
 
Dit alles geldt volgens het art. 142/4 van de IAAF reglementen: 
Voor alle wedstrijden vermeld in Art.1.1.(a), (b), (c) en (f), behalve voor wat volgt, wordt een atleet uitgesloten voor 
verdere deelname aan alle volgende nummers van de competitie (ook andere wedstrijden waaraan hij gelijktijdig 
deelneemt), de estafetten inbegrepen, in de gevallen dat: 
(a) een definitieve bevestiging gegeven werd dat een atleet aan een wedstrijdnummer zou deelnemen, maar daaraan 
niet deelnam; 
NOOT : De tijd voor de definitieve bevestiging van deelname moet vooraf gepubliceerd worden 
(b) een atleet geplaatst is voor verdere deelname in een nummer na voorronden, maar hieraan verzaakt. 
(c) een atleet deelnam zonder eerlijk concurreren met een redelijke inspanning. De bevoegde Scheidsrechter moet dit 
geval beoordelen en moet dit vermelden in de officiële resultaten. 
De situatie zoals voorzien in (c) is niet van toepassing op de individuele proeven bij meerkampen. 
Een medisch getuigschrift, verstrekt en gebaseerd op een onderzoek van de atleet door de 
Medisch Afgevaardigde, aangesteld volgens Art. 113, of als er geen Medisch Afgevaardigde 
werd aangesteld, door de Arts van het Organisatiecomité, kan aanvaard worden als voldoende reden om aan te nemen 
dat een atleet niet kan deelnemen nadat de aanmelding gesloten was of na deelgenomen te hebben aan een 
voorgaande ronde, maar wel bekwaam is om deel te nemen aan andere nummers (met uitzondering van de individuele 
proeven bij meerkampen) op een volgende dag van de competitie. Andere gerechtvaardigde redenen (i.c. factoren die 
niet afhangen van de handelingen van de atleet, zoals problemen met het officieel transportsysteem) mogen, na 
aanmelding, ook aanvaard worden door de Technisch Afgevaardigde(n).  
 
 
Wanneer men niet aanmeldt voor een nummer waarvoor men ingeschreven is wordt de gewone boete toegepast.   
 


