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Beker van Vlaanderen Pupillen-Miniemen 
 
 

 
1. Toelichting 

In navolging van de andere bekercompetities zal de organisatie van de Beker van Vlaanderen voor 
Pupillen en Miniemen vanaf 2023 een gemengde competitie zijn. 
De atleten werken hun competitie wel nog steeds per geslacht en categorie af en de punten worden ook 
toegekend per wedstrijd. De punten worden opgeteld tot één gezamenlijk eindresultaat die de 
rangschikking per club bepaald. 
 

2. Organisatie 
Er worden jaarlijks 6 matchen samengesteld met 10 tot 12 ploegen (wijzigingen onder voorbehoud van 
het aantal inschrijvingen). De verdeling van de clubs gebeurt zoveel mogelijk op geografische ligging om 
de verplaatsingen beperkt te houden. De clubs kunnen in het najaar hun kandidatuur insturen voor de 
organisatie van een match. 
 

3. Puntentelling 
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. 
 
Bij Pup/Min zijn er NOOIT barrages 
 
Bij ex aequo in de rangschikking van de match of finale, 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. 
 

4. Bepalingen deelnemers 
Elke club kan een onbeperkt aantal atleten inschrijven. 

- Er is geen minimaal aantal atleten nodig om te kunnen deelnemen. 
- Elke atleet treedt aan in zijn eigen categorie. 
- Elke atleet kan maximaal 2 individuele nummers combineren met een aflossing. Wij raden af om 

in te schrijven voor nummers die gelijktijdig plaatsvinden (je dient de tijd te rekenen tot de 
start van het volgende nummer op de competitiestand). 

- Een atleet kan aan maximaal 1 loopnummer van 150m of meer deelnemen (combinatie van 150m 
en/of 300m en/of 1000m is dus niet toegelaten). 

- Voor de springnummers is er een beperking op het maximale aantal atleten dat een club per 
categorie kan inschrijven, voor hoogspringen kunnen maximaal 2 atleten deelnemen, voor 
verspringen maximaal 3 atleten. 
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5. Tijdschema 

10:00 80m Miniemen meisjes 

 Hoogspringen Pupillen jongens 

 Kogelstoten Miniemen meisjes 

 Verspringen Miniemen jongens 

 Vortexwerpen Pupillen meisjes 

10:30 80m Miniemen jongens 

11:00 60m Pupillen meisjes 

11:40 60m Pupillen jongens 

11:45 Kogelstoten Miniemen jongens 

 Verspringen Pupillen meisjes 

 Vortexwerpen Pupillen jongens 

12:00 Hoogspringen Miniemen meisjes 

12:20 150m Miniemen meisjes 

12:40 150m Miniemen jongens 

13:30 60m Horden Pupillen meisjes 

13:50 60m Horden Pupillen jongens 

14:00 Hoogspringen Pupillen meisjes 

 Kogelstoten Pupillen jongens 

 Speerwerpen Miniemen jongens 

 Verspringen Miniemen meisjes 

14:10 60m Horden Miniemen meisjes 

14:30 80m Horden Miniemen jongens 

14:50 300m Miniemen meisjes 

15:10 300m Miniemen jongens 

15:30 1000m Pupillen meisjes 

15:45 1000m Pupillen jongens 

 Kogelstoten Pupillen meisjes 

 Speerwerpen Miniemen meisjes 

 Verspringen Pupillen jongens 

16:00 1000m Miniemen meisjes 

 Hoogspringen Miniemen jongens 

16:15 1000m Miniemen jongens 

16:30 4x60m Pupillen meisjes 

16:50 4x60m Pupillen jongens 

17:10 4x80m Miniemen meisjes 

17:30 4x80m Miniemen jongens 
 
Het tijdschema kan aangepast worden indien de organiserende vereniging de mogelijkheid heeft om te 
ontdubbelen. Het voorstel voor aanpassing moet minimaal 2 maand voor de wedstrijd aan de federatie 
kenbaar worden gemaakt en minimaal 1 maand voor de wedstrijd finaal worden bevestigd in atletiek.nu 
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6. Hoogten lat 
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   0.95-1.05-1.10-1.15-1.20-1.25-1.30-1.33-1.36 + 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 
 

7. Finale 
Nieuw vanaf 2023 is dat elke vereniging zich plaatst voor een finale, op zaterdag 23 september 2023.  
Op basis van de resultaten bij de schiftingen worden de finales samengesteld: 

- A-Finale met 12 ploegen: 1ste en 2de van elke match 
- B-Finale met 12 ploegen: 3de en 4de van elke match 
- Vanaf de C-Finale wordt de verdeling opnieuw regionaal gemaakt en onafhankelijk van de 

rangschikking tijdens de schiftingen 
o Er kunnen tot 14 clubs in een finale gedeeld worden zodat er maximaal 5 finales 

georganiseerd worden 
 
Verzaken aan deelname finale 
Clubs die zich plaatsen voor de A-finale worden geacht hieraan deel te nemen. Bij forfait wordt de boete 
zoals bepaald in de bijlage van de begroting aangerekend. 
De clubs die aantreden in de andere finales zijn niet verplicht hier aan deel te nemen. 
 
Bevestiging deelname finale 
Clubs die zich plaatsen voor de A finale moeten hun deelname niet bevestigen, zij worden geacht deel te 
nemen. Zie vorig punt. 
Clubs die zich plaatsen voor B, C,… finale bevestigingen hun deelname bij Josefien ten laatste tegen 29 
mei 2023. 
 
Oproep naar organisatoren voor organiseren finales 
Clubs die zich plaatsen voor een finale kunnen zich ook kandidaat stellen voor de organisatie hiervan op 
zaterdag 23 september. De kandidatuur moet samen met de bevestiging van deelname ten laatste op 29 
mei 2023 worden doorgegeven aan Josefien. De toekenning van de finales en de samenstelling hiervan 
gebeurt ten laatste op 15 juni 2023. 
 

8. Beloningen 
Trofeeën voor de eerste drie verenigingen in de A finale. Voor de andere finales krijgt enkel de eerste in 
het klassement een trofee. 
 

9. Begeleiders 
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. 


