
 
 

Aanpassingen IAAF reglementen 2016 - 2017 
 
 
 

IAAF - ARTIKEL 143 (kader) 
 
VERGUNNINGEN EN STARTNUMMERS  
Om te mogen deelnemen aan gelijk welke wedstrijd, moet een atleet aangesloten zijn bij de VAL 
of LBFA en over een geldig startnummer beschikken. Het startnummer geldt als vergunning.  
Elke vergunning vervalt jaarlijks op 31 oktober. Tijdens alle wedstrijden zijn de atleten verplicht 
het startnummer duidelijk zichtbaar op de borst of de rug te dragen. 
Het startnummer wordt gedragen : 

(a)  Bij alle loopwedstrijden en estafetten (alle atleten) op de BORST; 
(b)  Bij alle kampproeven (uitgezonderd hoogspringen en polsstokspringen) op de BORST; 
(c)   Bij hoog- en polsstokspringen naar keuze van de atleet op de BORST of op de RUG; 
(d)  Bij internationale meetings en kampioenschappen mogen de Organisatoren de atleten 

verplichten twee startnummers te dragen behalve bij hoog- en polsstokspringen; 
(e)   Bij elektronische tijdopneming kunnen de atleten verplicht worden een bijkomend nummer 

te dragen op een plaats door de Organisatoren aan te duiden. 
Het niet naleven van bovenvermelde richtlijnen geeft aanleiding tot het weigeren of 
diskwalificeren van de betrokken atleet.     
 

IAAF - ARTIKEL 166.1 
 

Ronden en reeksen 
1. Kwalificatieronden moeten gehouden worden in loopwedstrijden waar het aantal atleten te 

groot is om de wedstrijd naar behoren in één enkele ronde (finale) te laten betwisten.  
Indien er kwalificatieronden zijn, moeten alle atleten hieraan deelnemen om zich te kunnen 
kwalificeren voor de volgende ronde en bij kwalificatie moeten ze ook aan de volgende ronde 
deelnemen behalve dat het controlerende bestuursorgaan van een competitie voor een of meer 
proeven (een) bijkomende kwalifcatieronde(s) kan toelaten, hetzij op dezelfde competitie 
hetzij op een of meerdere wedstrijden vooraf om enkele of alle atleten vast te leggen die 
gerechtigd zijn om deel te nemen aan en in welke ronde van de competitie. Dergelijke 
procedure en allle andere middelen (zoals bijvoorbeeld minima behaald hebben gedurende een 
vooraf bepaalde periode, een bepaalde plaats behaald hebben op een vooraf aangeduide 
wedstrijd of door de plaats op een ranglijst) waarmee een atleet het recht verwerft om deel te 
nemen aan en in welke ronde van de wedstrijd, moeten in de wedstrijdvoorschriften van elke 
competitie uiteengezet worden. 
 

IAAF - ARTIKEL 180.9 
 
Kwalificatieronden 

9. Bij de kampproeven wordt een kwalificatieronde georganiseerd als het aantal atleten te groot is 
voor een rechtstreekse finalewedstrijd. Wanneer er een kwalificatieronde gehouden wordt, 
moet elke atleet er aan deelnemen behalve dat het controlerende bestuursorgaan van een 
competitie voor een of meerdere proeven (een) bijkomende kwalificatieronde(s) kan toelaten, 
hetzij op dezelfde competitie, hetzijn op een of meerdere vroeger gehouden wedstrijd(en) om 
enkele of alle atleten vast te leggen die gerechtigd zijn om deel te nemen aan en in welke 
ronde van de competitie. Dergelijke procedure en allle andere middelen (zoals bijvoorbeeld 
minima behaald hebben gedurende een vooraf bepaalde periode, een bepaalde plaats behaald 
hebben op een vooraf aangeduide wedstrijd of door de plaats op een ranglijst) waarmee een 
atleet het recht verwerft om deel te nemen aan en in welke ronde van de wedstrijd, moeten in 
de wedstrijdvoorschriften van elke competitie uiteengezet worden. De behaalde prestaties 
tijdens een kwalificatieronde worden niet beschouwd als deel uitmakend van de eigenlijke 
wedstrijd. 



IAAF - ARTIKEL 185 
 
VERSPRINGEN 

 
Wedstrijd 
1.  Een atleet krijgt een mislukte poging aangerekend als: 
        (a) hij tijdens het afzetten met enig deel van zijn lichaam de grond raakt (daarbij inbegrepen  
             om het even welk deel van de plasticineplank) voorbij de afzetlijn, hetzij bij een aanloop 

zonder dat een sprong volgt, hetzij bij het springen zelf; of 
        (b) hij naast de afzetbalk afzet, om het even of dit vóór of achter het verlengde van de 

afzetlijn is; of 
        (c) hij tijdens de aanloop of de sprong enige vorm van salto gebruikt; of 
        (d) hij na de afzet maar vóór het eerste contact met de landingsplaats de aanloop of de grond 

buiten de aanloop of de landingsplaats raakt; of 
        (e) hij tijdens het neerkomen de rand van, of de grond buiten de landingsplaats raakt dichter 

bij de afzetlijn dan zijn dichtste afdruk in het zand; of 
        (f) hij de landingsplaats op om het even welke andere manier verlaat dan zoals beschreven in 

Art. 185.2. 
2.  Wanneer een atleet de landingsplaats verlaat, moet het eerste voetcontact met de boord of  
     de grond buiten de landingsplaats verder van de afzetplaats zijn dan de dichtstbijzijnde  
     afdruk in het zand (dit kan ook om het even welke afdruk zijn ten gevolge van evenwichts- 
     verlies volledig binnen de landingszone of door terug te wandelen naar dichter bij de 
     afzetlijn dan de eerste bij het neerkomen gemaakte afdruk). 
     Noot: Dit eerste contact wordt beschouwd als het verlaten van de landingsplaats. 
3.  Een atleet krijgt geen mislukte poging aangerekend als: 
 (a)   hij aanloopt buiten de witte lijnen die de aanloop afbakenen; of 
  (b)   hij afzet vóór de afzetbalk, behalve zoals beschreven in Art. 185.1(b); of 

 (c)  volgens Art. 185.1(b) als een deel van zijn schoen/voet de grond raakt buiten de 
uiteinden van de afzetbalk vóór de afzetlijn; of 

 (d)   hij bij het neerkomen met enig deel van zijn lichaam, of om het even wat er dan ook aan 
bevestigd is, de grond buiten de landingszone raakt tenzij dat contact in strijd is met 
Art. 185.1(d) of (e); of  

 (e)   hij terugwandelt door de landingszone nadat hij die eerst op een correcte manier zoals 
vermeld in Art. 185.2 verlaten heeft. 

 

Bij het verspringen benjamins wordt gemeten vanaf het afzetpunt (voor de valkuil) tot de indruk in 
de valkuil het kortst bij het afzetpunt. Men mag schuin meten. 

 
Afzetbalk 
4. De afstand tussen de afzetlijn en de achterkant van de landingsplaats moet minstens 10m 

bedragen. 
5. De afzetlijn moet tussen de 1m en 3m van het begin van de landingsplaats liggen. 
 

IAAF - ARTIKEL 200.7 
 
Verbeterde vertaling luidt als volgt: 
 
7.  In elke afzonderlijke proef, behalve de laatste, van een Meerkampcompetitie stellen de 

Technisch Afgevaardigde(n) of de Scheidsrechter voor de Meerkampen, naargelang het geval, de 
reeksen en groepen samen zodat de atleten met vergelijkbare prestaties (in een vooraf 
bepaalde periode) zich in dezelfde reeks of groep bevinden. Bij voorkeur moet elke reeks of 
groep uit 5 of meer, doch nooit uit minder dan 3, atleten bestaan. Als dit onmogelijk is wegens 
uurschema, zouden de reeksen en groepen moeten samengesteld worden zodra de atleten ter 
beschikking zijn na de voorgaande proef. 

 Bij de laatste proef van een Meerkampenwedstrijd zouden de reeksen zodanig moeten 
ingedeeld worden, dat de laatste reeks de best geklasseerde atleten na de voorlaatste proef 
bevat.   

De Technisch Afgevaardigde(n) of de Scheidsrechter voor de Meerkampen zal (zullen) het recht 
hebben de samenstelling van elke groep te wijzigen indien hij (ze) dit wenselijk acht(en). 



IAAF - ARTIKEL 215.2 
 

Toekenning van de banen door lottrekking 
2.  Voor alle loopwedstrijden die op de ovale looppiste geheel of gedeeltelijk in banen betwist 

worden, gebeuren, indien er opeenvolgende ronden zijn, drie lottrekkingen voor de 
baantoekenning: 
(a) Tussen de twee best gerangschikte atleten of ploegen voor de twee buitenste banen; 
(b) Tussen de derde en vierde gerangschikte atleten of ploegen voor de twee volgende banen; 
(c) Tussen de andere atleten of ploegen voor de binnenste banen; 
De betrokken rangschikking wordt als volgt opgesteld: 
(d) Voor de eerste ronde volgens de lijst van de geldige prestaties gelukt tijdens de vooraf 
bepaalde periode; 
(e) Na de eerste ronde volgens de procedure beschreven in Art. 166.3(b)(i), of bij de 800m, Art. 
166.3(b)(ii). 

 

Pag 146: ALLERLEI 
 
Jeugdmeetings (Ben, Pup en Min):  
  
Voor de Miniemen mag er geen 150m en/of 150H en/of 300m georganiseerd worden tijdens dezelfde 
meeting (behalve op het pk).  
  
Estafette 3x600m voor een categorie mogen niet georganiseerd worden indien er 600m en/of 1000m 
op het programma staat voor die categorie tijdens dezelfde meeting. 
  
Miniemen mogen niet dubbelen op de 150m, 150mH, 300m en 1000m tijdens dezelfde meeting. 
  
De organisatoren hebben het recht om bij verspringen, hoogspringen, polsstokspringen, kogelstoten, 
discuswerpen en speer- / hockeybalwerpen vanaf 30 deelnemers maar twee pogingen toe te kennen 
per deelnemer. 
 


