
Jury van Beroep. 

Werkwijze klacht: 

De atleet (of zijn vertegenwoordiger) dient eerst een mondelinge klacht te formuleren bij de 

(scheidsrechter of) chef van zijn proef. Zo kan de aanwezige jury anticiperen op de klacht van de atleet 

en eventueel reeds conserverende maatregelen nemen om een latere ( nog een) beslissing van  (te 

nemen door) de scheidsrechter mogelijk te maken. 

Indien de atleet niet akkoord kan gaan met de genomen beslissing door de scheidsrechter dient hij een 

schriftelijke klacht te formuleren binnen de 30 minuten na de beslissing van de scheidsrechter of bij 

resultaten binnen de 30 minuten na het bekendmaken van de resultaten. 

Bij gewone reguliere wedstrijden zal deze klacht verder behandeld worden door het VCJ. (Dus op een 

later tijdstip). 

Bij grote wedstrijden, kampioenschappen zal er door de wedstrijdleider (aangeduid door de federatie) 

een jury van beroep samengesteld worden. Indien er geen wedstrijdleider is aangeduid zal de 

scheidsrechter een jury van beroep samenstellen. Deze samenstelling kan gebeuren bij het 

samenstellen van de jury of ter plaatse tijdens de wedstrijd.  Indien ter plaatste samengesteld  zal deze 

Jury van Beroep bestaan uit minstens drie juryleden, die geen directe connectie hebben met de atleet 

of atleten van de desbetreffende clubs en die niet in functie waren in het onderdeel waar de klacht 

over gaat. Deze juryleden en/of wedstrijdleider duiden een secretaris aan die een verslag zal maken 

met de beslissing van de jury van Beroep. De wedstrijdleider stelt het podium uit tot na de beslissing 

van de Jury van Beroep. Deze beslissing is onherroepelijk.  Deze Jury van Beroep kan enkel terug 

samengeroepen worden om de genomen beslissing eventueel te herzien indien nieuw en sluitend 

bewijs wordt aangebracht. 

In zeer uitzonderlijke gevallen kan men een beroep aan te tekenen bij de RvB van de federatie en dit 

uiterlijk binnen de 14 dagen na de wedstrijd. RvB zal over de ontvankelijkheid van de klacht oordelen 

en eventueel de beslissing van de Jury van Beroep bevestigen of aanpassen. Dit kan enkel indien men 

onzorgvuldigheid kan aantonen. Hierop is geen beroep meer mogelijk. Idem voor nationale 

wedstrijden maar dan dient met een beroep aan te tekenen bij de RvB van de KBAB. 


