WORLD RANKING COMPETITIONS

De “World Ranking Competitions” zijn vanaf 1 januari 2023 een overkoepelende categorie van
wedstrijden die wereldwijd alle internationale wedstrijden omvat, op alle niveaus, die
resultaten kunnen leveren die volledig in overeenstemming zijn met de regels en voorschriften
van WA.
Onderstaand kader beschrijft de basisprincipes van de “wereldranglijstwedstrijden” en de
criteria waaraan wedstrijden moeten voldoen om vanaf 1 januari 2023 in aanmerking te komen
voor erkenning als “World Ranking Competition” conform.
World Athletics zal alleen deze wedstrijden als reglementair erkennen, en dus alleen de
resultaten verwerken voor die wedstrijden waarvoor een aanvraag is ingediend volgens de
procedures en tijdschema's uiteengezet binnen dit kader.
Aanvragen voor erkenning als “World Ranking Competition” zijn vereist voor alle soorten
wedstrijden in alle disciplines:
• Pistewedstrijden
• Indoorwedstrijden
• Meerkampen
• Snelwandelen
• Wegwedstrijden
• Veldlopen
De resultaten van die wedstrijden gelden voor:
• Wereldranglijsten
• Top prestatielijsten
• Selectiecriteria
• Wereldrecords
• Kwalificatie voor internationale kampioenschappen en Olympische Spelen
• Elk ander statistisch doel van WA
De resultaten van alle andere wedstrijden waarvoor geen aanvraag is ingediend voor
erkenning als “World Ranking Competition”, ook al zijn deze volledig georganiseerd in
overeenstemming met de WA Reglementen, worden niet meer erkend door World Athletics
en European Athletics (nvdr: de daar behaalde resultaten zullen door WA en EA niet meer
aanvaard worden als gelukte minima voor deelname aan OS, WK en EK en ook niet meer
hernomen worden in de ranglijsten).
Naast de door WA en EA automatisch erkende wedstrijden (wedstrijden vanaf het Challenger
level en nationale kampioenschappen) kunnen ook de nationale federaties lokale wedstrijden
voorstellen aan WA voor erkenning als “World Ranking Competitions”.
Alle regels en voorschriften van WA dienen te worden nageleefd om in aanmerking te komen
maar bijkomend dient de federatie ook te waarborgen dat deze wedstrijden van een niveau zijn
waarbij het deelnameniveau significant is voor de internationale carrière van een atleet.
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World Athletics heeft de definitie van "internationale wedstrijd" herzien
Deze definitie is vanaf 1 januari 2023 van toepassing voor wedstrijden die worden erkend door
WA. De meeste wedstrijden die vandaag worden georganiseerd op nationaal/regionaal niveau
vallen niet noodzakelijkerwijs onder deze definitie maar de resultaten van deze regionale
wedstrijden werden tot op heden wel verwerkt voor allerlei doeleinden.

De KBAB (VAL & LBFA) hebben geopteerd om voor een aantal Belgische wedstrijden deze
aanvraag verplicht te maken (bijv. Flanders Cup meetings en Athletics Classic Meetings) maar
tevens om alle clubs de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen bij hun federatie om de
door hen georganiseerde wedstrijden voor te stellen voor erkenning als “World Ranking
Competition”. De lijst van alle “World Ranking Competitions” zal gepubliceerd worden op de
website van de WA en hernomen worden in de WA kalender.

De vereniging verklaart zich akkoord om aan alle opgesomde voorwaarden te voldoen om erkend
te worden als World Ranking Competition.
De federatie kan een onafhankelijke neutrale toezichter aanduiden die voorafgaand aan de
wedstrijd, tijdens de wedstrijd en na afloop van de wedstrijd zal beoordelen of alle vereiste
voorwaarden gerespecteerd geweest zijn. Het niet respecteren hiervan leidt tot automatische
schrapping van de erkenning van de wedstrijd en tot het weigeren van een volgende aanvraag tot
erkenning.
Per wedstrijd betaalt de organiserende vereniging een bijdrage van €150 aan de federatie. Deze
bijdrage dekt de aan WA verschuldigde aanvraagkosten, de vergoeding voor de eventuele
toezichter alsook de extra administratieve werklast voor de federatie.
De organisatoren van een Belgisch kampioenschap, Vlaams kampioenschap, de Flanders Cup
meetings en de Athletics Classic meetings zullen verplicht een World Ranking Competitions
compliancy moeten aanvragen.
Voor de indoormeetings t.e.m. 28 februari 2023 dient door de clubs geen aanvraag ingediend te
worden.
Technische en organisatorische voorwaarden voor erkenning
• Verplichte voorinschrijvingen met verplichte betaling deelnamegeld.
• Voorinschrijvingen sluiten ten laatste 24 uur voor aanvang wedstrijd.
• Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.
• Verplichte aanmelding van aanwezigheid door de atleten.
• Realistisch uurrooster (het uurrooster wordt onmiddellijk na afsluiting voorinschrijvingen
aangepast volgens de hieronder vermelde criteria of het aantal deelnemers per proef
wordt vooraf beperkt rekening houdende met de beschikbare tijd).
• Elektronische tijdsopname (bij voorkeur met back-up).
• Live publicatie van alle resultaten via vooraf bekendgemaakte url (bijv. atletiek.nu) of
op website vereniging.
• 100 % opvolging van de WA reglementen (met onder meer controle op wedstrijd- en
clubkledij en “spot check” op de gebruikte schoenen/spikes).
• Grondige controle van alle werptuigen volgens de WA Technische Reglementen (enkel
het wegen is niet voldoende).
• Verplichte aanduiding van 2 sectorbooglijnen en afstandsmarkeringen per werpnummer.
• Alle worpen bij werpnummers worden gemeten.
• Volledig juryteam voor elk kampnummer.
• Volledig juryteam voor loopnummers (met minimum 4 commissarissen).
• Minimum 1 elektronische tijdsklok voor loopnummers.
• Wedstrijden mogen AC georganiseerd worden (“AC” dient hier gelezen te worden als:
cadetten en scholieren mogen uitsluitend deelnemen aan de nummers die ook voor hun
eigen categorie zijn voorbehouden (zelfde afstanden, hoogten van de horden, gewichten
van de tuigen)).
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Procedure voor erkenning door de KBAB (VAL & LBFA) als “World Ranking Competition”
De organiserende vereniging dient bij aanvraag van zijn wedstrijden (zowel voor winter- als voor
zomerseizoen) aan de VAL/LBFA te melden of zij de wedstrijd willen erkend zien als World
Ranking Competition. In uitzonderlijke gevallen kan tot 70 dagen voor de wedstrijddatum een
bijkomende aanvraag tot erkenning van wedstrijd of wedstrijdproef geformuleerd worden aan de
federatie.

Uurrooster
Het uurrooster dient realistisch opgemaakt te zijn. Hiervoor gelden volgende standaardtijden
(opwarmingstijd is inbegrepen in deze tijden):
• 3 minuten per reeks voor loopnummers volledig in banen.
• 5 à 20 minuten per reeks voor loopnummers niet in banen afhankelijk van de
geprogrammeerde afstand (800m -> 5.000m + steeple).
• 6 minuten per deelnemende atleet in kogel, ver, hinkstap.
• 8 minuten per deelnemende atleet in lange werpnummers.
• 10 minuten per deelnemende atleet in hoogspringen.
• 15 minuten per deelnemende atleet in polsstokspringen.
Het beginuur van de competitie staat vast van bij de aanvraag.
Aanbevolen maximum aantal atleten per reeks
6 banen piste 8 banen piste
• 800m
9 atleten
11 atleten
• 1500m
12 atleten
15 atleten
• 3000m
14 atleten
18 atleten
• 5000m
14 atleten
18 atleten
• 3000m SC
14 atleten
18 atleten
• 10.000m
19 atleten
26 atleten
• Kampnummers 10 atleten (het minimum aantal atleten in kampnummers is 6)
Aanvraag voor erkenning
Naam vereniging:
Datum wedstrijd:
Vraagt hierbij erkenning aan voor bovenstaande wedstrijd als World Ranking Competition en
verklaart hierbij alle hierboven vermelde regels te zullen respecteren.

Datum aanvraag:
Naam en handtekening aanvrager:
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PS: wij verwachten dat WA/EA in de toekomst extra voorwaarden zal stellen voor erkenning van
World Ranking Competitions en vragen de clubs hiermee in de mate van het mogelijke nu al
rekening te houden bij hun huidige organisaties:
• WA gehomologeerde piste klasse 2.
• Aanwezigheid SIS (valse startdetectie).
• Camera voor afzet horizontale sprongen.
• EDM meting lange werpnummers.
• Dubbele elektronische tijdsopname.
• Scoreborden op elke hoek.
• Livestreaming.
• Maximum aantal atleten per reeks.

