Concept micromeetings
Context
Gezien de verslechterende Covid-statistieken werden de overheidsregels de afgelopen weken
verstrengd, hierdoor wilden of mochten veel clubs hun meeting niet meer organiseren. Omdat we toch
zoveel mogelijk kansen op wedstrijden willen aanbieden aan de atleten, geven we de mogelijkheid aan
onze clubs om micromeetings in te richten.
Micromeetings zijn kleinschalige meetings welke vergelijkbaar zijn met de testwedstrijden in juli, maar
dan met officiële (gehomologeerde) resultaten. Gezien de huidige gezondheidssituatie vinden deze
organisaties plaats zonder toeschouwers, enkel trainers worden toegelaten.
De Vlaamse Atletiekliga zal het initiatief nemen om deze organisaties aan te bieden voor eliteatleten
en de Vlaamse top in de gekozen disciplines, zij moedigt daarnaast de clubs aan om micromeetings te
organiseren voor de bredere atletiekgemeenschap.
Gezien de wedstrijd achter gesloten deuren plaatsvindt met een beperkt deelnemersaantal kan dit
concept niet georganiseerd worden voor de benjamins-pupillen-miniemen, wij moedigen voor deze
groep de organisatie van (niet-officiële) testmeetings in eigen club aan zodat deze atleten ook kans
krijgen op een extra wedstrijd.

Kernprincipes
Kleinschalig
De micromeetings dienen op een kleine schaal georganiseerd te worden voor maximaal 100 atleten uit
de eigen club of regio. De meeting kan in samenwerking met andere clubs uit de regio georganiseerd
worden.

Beperkt programma
De wedstrijden kunnen ofwel per thema/discipline(groep) georganiseerd worden, of in verschillende
disciplines.
Een club kan kiezen om enkel loopnummers te programmeren (zie optie A onderaan), één of twee
gelijktijdige kampnummers (zie optie B) of loopnummers in combinatie met één gelijktijdig
kampnummer (zie optie C), er worden maximaal twee juryploegen toegewezen aan de wedstrijd (zie
verder).
De kampnummers blijven bij voorkeur in dezelfde disciplinegroep, maar dit kunnen ook verschillende
disciplinegroepen zijn na akkoord van de provinciale aanduider.
Het programma wordt zoveel mogelijk gespreid om de drukte rond de piste te beperken, maar in de
totaliteit raden we een programma van maximaal 3 uur aan.
Met de huidige richtlijnen in de provincie Antwerpen kunnen enkel loopnummers in banen
geprogrammeerd worden, met telkens één baan vrij tussen de atleten.

Officieel
De organiserende club(s) stelt in samenspraak met de provinciale aanduider zoveel mogelijk lokale
juryleden aan en stelt zelf de nodige medewerkers ter beschikking. Er worden maximaal twee

juryploegen aangeduid (1 jury loopnummers, 1 jury loopnummers met 1 jury kampnummers of 2 jury
kampnummers).
De kampnummers blijven bij voorkeur in dezelfde disciplinegroep, maar dit kunnen ook verschillende
disciplinegroepen zijn na akkoord van de provinciale aanduider. We proberen ook maximale efficiëntie
na te streven, zo kan een hoofdscheidsrechter ook ingeschakeld worden in één van de juryploegen.

Veilig
De meeting wordt georganiseerd volgens de geldende richtlijnen van het ‘Back on the Track’ draaiboek,
dit betekent o.a. toeschouwersregistratie, mondmaskerplicht, ontsmettingsteams en
sensibiliseringshosts.
Wij vragen aan de clubs om steeds te controleren bij de lokale overheid of de organisatie mag
plaatsvinden en desgevallend een ‘Covid Event Risk Model’ scan te doen van het evenement.

Optie A (enkel loopnummers, vb. sprintmeeting met 6 banen)
Uur
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30

Discipline
100m Cad M
100m Cad V
100m Sch M
100m Sch V
100m Jun M
100m Jun V
100m Sen M
100m Sen V
100m Mas M
100m Mas V

Max. aantal deelnemers
2 reeksen x 6 banen = 12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Optie B (1 of 2 gelijktijdige kampnummers)
Uur
14:00
15:00
16:00

Discipline A
Kogelstoten Sen M
Kogelstoten Sen V
Discuswerpen Sen M

Dlnrs
10
10
10

Discipline B
Discuswerpen Sen V
Hoogspringen Sch V

Dlnrs
10
12

Optie C (loopnummers met één gelijktijdig kampnummer)
Uur
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20

Discipline A
100mH Sch V
1500m Jun M
1500m Sen V
1500m Mas M
1500m Mas V
400m Jun V
200m Sen M
100m Cad V
100m Cad M

Dlnrs
6
10
10
10
10
12
12
6
6

Discipline B
Discuswerpen Cad V

Dlnrs
10

Discuswerpen Sch M

8

