
V@n de Jury

Reglementswijzigingen in 
voege vanaf 1 januari 2015

IAAF – Art. 118

Het internationale Fotofinish Jury-
lid leidt de handelingen die betrek-
king hebben op de fotofinish en is de 
Chef-Jury van de Fotofinish.

IAAF- Art. 147

NOOT 1: Waar Gemengde Wedstrij-
den in kampproeven gehouden wor-
den, moeten afzonderlijke scorebla-
den worden gebruikt en moet een 
afzonderlijke uitslag opgemaakt wor-
den voor elk geslacht.

NOOT 2: Gemengde Loopwedstrij-
den op de Piste zoals ze volgens dit 
Reglement toegelaten zijn, mogen 
enkel doorgaan als er onvoldoende 
atleten van een of beide geslachten 
zijn om het lopen van afzonderlijke 
wedstrijden te rechtvaardigen.

NOOT 3: Gemengde Loopwedstrij-
den op de Piste mogen in geen geval 
zo verlopen dat atleten van het ene 
geslacht het tempo aangeven of op 
een andere manier hulp bieden aan 
atleten van het andere geslacht.
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Reglementswijzigingen in 
voege vanaf 1 mei 2015

IAAF - Art. 170

1. De standaardafstanden zijn 
de volgende: 4x100m, 4x200m, 
100m-200m-300m-400m Medley  Af-
lossing (Medley Aflossing), 4x400m, 
4x800m, 1200m- 400m-800m-
1600m Lange afstand Medley Aflos-
sing (Lange afstand Medley Aflos-
sing), 4x1500m. 

NOOT: de Medley Aflossing mag ge-
lopen worden met de deelafstanden 
in een andere volgorde. In dit geval 
moeten de noodzakelijke aanpassin-
gen worden gemaakt aan de toepas-
sing van Art. 170.14, 170.18, 170.19 
en 170.20. 

IAAF - Art.230.6

Diskwalificatie 
6. (a) Behalve zoals voorzien in Art. 
230.6(c) wordt, wanneer drie ver-
schillende Snelwandelrechters voor 
dezelfde atleet een rode kaart over-
handigd hebben aan de Chef-Snel-
wandelrechter, de atleet gediskwa-
lificeerd en moet hij daarvan op 
de hoogte gesteld worden door de 
Chef-Snelwandelrechter of zijn As-
sistent door het tonen van een rood 
bord. Het niet onmiddellijk kunnen 
meedelen van een uitsluiting, leidt 
niet tot het weer opnemen van een 
gediskwalificeerde atleet. 
(b) In Wedstrijden onder Art. 1.1 (a), 
(b), (c) of (e) mogen de Rode Kaar-
ten van twee Snelwandelrechters met 
dezelfde nationaliteit nooit het recht 
hebben om iemand uit te sluiten. 
(c) Er wordt een Pitsstraat gebruikt 
bij elke snelwandelwedstrijd waar de 
toepasselijke Competitievoorschriften 
dit voorzien. Deze mag ook gebruikt 
worden bij andere snelwandelwed-
strijden waar het bestuursorgaan of 
het Organisatiecomité dit bepalen. 
In voorkomend geval worden atleten 
verzocht de Pitsstraat binnen te wan-
delen en daar te blijven gedurende de 
voorziene periode zoals vastgelegd in 
de voorschriften of de beslissing van 
het Organisatiecomité zodra ze drie 
Rode Kaarten hebben gekregen en 
ze daartoe aangemaand worden door 
de Chef-Snelwandelrechter of iemand 
die door hem aangeduid werd. Als de 
atleet, nadat hij terug in wedstrijd is 
gekomen na het verstrijken van de 
voorziene periode, een bijkomen-
de Rode Kaart krijgt van een ande-
re snelwandelrechter dan de drie die 
hem voordien een Rode Kaart gege-

Hierbij hebben wij het genoegen jullie de vijfde nieuws-
brief aan te bieden. 
In tegenstelling tot de vier vorige nieuwsbrieven, waar 
wij probeerden extra duiding te geven bij de bestaande 
reglementen, brengen wij jullie deze keer een vertaling 
van de reglementswijzigingen waarvan de IAAF beslist 
heeft om deze in 2015 reeds tussentijds in voege te la-
ten treden. 
Deze wijzigingen dienen aangebracht te worden in de 
Nederlandstalige versie van het IAAF-Handboek 2014 - 
2015, waarin de reglementen opgenomen werden zoals 
die goedgekeurd werden door de Raad van de IAAF en 
op het IAAF-Congres van 2013 in Moskou. De volgende 
wijzigingen worden verwacht na het IAAF congres dat 
eind augustus 2015 zal plaats vinden in Peking. Het VCJ 
zal alles in het werk stellen om jullie de nieuwe versie 
van het IAAF - Handboek 2016 - 2017 tijdig te bezorgen.

Wij wensen bij deze ook Marnix De Mangelaere en Luc De Paepe te be-
danken voor het vertalen en updaten van deze reglementen. 
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ven hadden, wordt hij gediskwalificeerd. Een atleet die 
verzuimt de Pitsstraat binnen te komen nadat hij daartoe 
verzocht werd, of daar te blijven gedurende de voorziene 
periode, wordt gediskwalificeerd.
(d) Bij pistewedstrijden moet een uitgesloten atleet on-
middellijk de looppiste verlaten en bij wegwedstrijden 
moet de atleet onmiddellijk na zijn uitsluiting zijn start-
nummer(s) verwijderen en de omloop verlaten. Ieder uit-
gesloten atleet die de looppiste of omloop niet verlaat, of 
die de aanwijzingen die hij volgens Art. 230.6(c) kreeg 
om de Pitsstraat binnen te wandelen en daar gedurende 
de opgelegde periode te blijven, niet opvolgt, stelt zich 
bloot aan een bijkomende sanctie volgens Art.60.4(f) en 
145.2. 

(e) Eén of meer waarschuwingsborden moeten op de 
omloop en dicht bij de aankomst geplaatst worden om 
de atleten te informeren over het aantal verzonden Rode 
Kaarten naar de Chef-Snelwandelrechter dat elke atleet 
gekregen heeft. Het symbool van iedere fout moet ook 
worden weergegeven op de waarschuwingsborden. 

(f) Voor alle wedstrijden onder Art.1.1.(a) moeten de 
Snelwandelrechters draagbare informatie-systemen met 
transmissiecapaciteit gebruiken om alle Rode Kaarten 
door te geven aan de Secretaris verantwoordelijk voor de 
waarschuwingen en waarschuwingsborden. In alle ande-
re wedstrijden waar een dergelijk systeem niet gebruikt 
wordt, moet de Chef-Snelwandelrechter onmiddellijk na 
het einde van de wedstrijd de Scheidsrechter de identiteit 
van alle gediskwalificeerde atleten volgens Art.230.3(a), 
230.6(c) of 230.6(a) meedelen door vermelding van 
startnummer, het uur van de kennisgeving en de aard van 
overtredingen. Dezelfde werkwijze geldt voor alle atleten 
die een Rode Kaart kregen. 

IAAF - Art. 261

Patrick 
Van Caelenberghe 

Voorzitter Vlaamse
Commissie Juryleden
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1000m-1500m-1mijl-2000m-3000m-5000m-
10000m-20000m 1 uur-25000m-30000m-
3000m steeple-4x800m-Lange afstand Med-
ley Aflossing-4x1500m
Snelwandelen: 
Op de baan : 20.000m – 30.000m – 
50.000m
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