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AANGEPAST AAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN VAN DIT CORONA-JAAR 
 
OUTDOOR 2020 
 
Tenzij anders vermeld mag een atle(e)t(e) deelnemen aan 2 proeven per kampioenschap. Bijzondere bepalingen zie 
onderaan (‘inschrijven’). 
 
* Selectie zonder prestatie tijdens de opgegeven periode kan alleen als er minder inschrijvingen zijn dan het 
maximum aantal deelnemers 
 
Prestaties gelukt in het buitenland dient men door te geven (via mail naar resultaten@atletiek.be – NIET via de 
inschrijving in Alabus) ten laatste de dag van de afsluiting van de inschrijvingen, eveneens om 10.00u (link naar de 
website met de resultaten). Zo niet kan de prestatie niet in aanmerking genomen worden voor selectie.  
Alleen prestaties in dezelfde proef als waar men voor inschrijft worden in aanmerking genomen  
(dus bijv. NIET 800m <-> 1000m of 300m <-> 400m,… ) 
  
Bij alle kampioenschappen wordt ook rekening gehouden met de beginhoogtes van de lat bij polsstok en hoog en 
met de afstand van de plank bij het hinkstapspringen.  
 
De technische directie van de VAL en de LBFA kan uitzonderlijk atleten aan een selectie toevoegen of schrappen 
(als de prestatie onvoldoende geacht wordt voor deelname) (voor ALLE Vlaamse en Belgische 
kampioenschappen). 

Inschrijven 
 
Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m kan niet (uitzondering: masters) 

Na het afsluiten van de inschrijvingen kan men niet meer wijzigen van proef. Alleen vergeten inschrijvingen kunnen 
gemeld worden. Specifieke bepalingen worden, indien van toepassing, bovenaan de deelnemerslijst vermeld. 

Verzaken aan deelneming (zie ook art. 142/4 van de IAAF reglementen) 

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. Enkel starten of één ronde doen = niet deelname. De atleet die niet voldoet aan deze 

eis mag niet deelnemen aan de volgende proef waarvoor hij/zij geselecteerd werd. Eens de selectie gepubliceerd is 

kan een atleet zich niet meer uitschrijven bij een proef (tenzij om medische redenen). 

 

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.  

 

Wanneer men niet aanmeldt voor een nummer waarvoor men ingeschreven is wordt de gewone boete toegepast. 


