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1. De atleet moet de Belgische nationaliteit hebben. Dubbele nationaliteit is 

toegelaten. 

2. De atleet moet een geldige wedstrijdlicentie hebben van de VAL of de LBFA of bij 

een club uit het land waar hij/zij woont. Het land moet aangesloten zijn bij de 

IAAF. 

3. De prestatie moet gelijk of beter zijn dan het geldend record in de discipline. 

4. De prestatie moet gerealiseerd zijn op een “ter goeder trouw” georganiseerde 

competitie ten laatste de dag ervoor gepland, aangekondigd en goedgekeurd door 

de federatie. 

5. Tenzij voor de kampnummers, worden prestaties gerealiseerd in gemengde 

competities niet erkend als record. 

6. Het formulier voor een Belgisch record moet worden ingevuld en binnen de 5 dagen 

naar de KBAB gestuurd. Als bijlagen moeten volgende documenten worden voorzien 

: 

a. Het programma van de organisatie 

b. De volledige uitslag van de discipline. Bij gemengde wedstrijden worden 

mannen en vrouwen apart gerapporteerd. 

c. De finishfoto en de controle van het nulpunt. 

7. De prestatie moet worden geleverd op een gehomologeerde installatie. 

8. Tot en met 800m worden alleen elektronische tijden erkend. 

9. Boven 800m worden zowel elektronische als hand gestopte tijden (3 registraties) 

erkend. 

10. Tot en met 200m moet de windsnelheid worden aangegeven en deze mag de 2m/s 

niet overschrijden in de richting van de proef. 

11. Voor records Alle Categorieën moeten de startblokken van automatische valse start 

detectie zijn voorzien. 

12. Voor wegwedstrijden moet het verslag van de opmeting worden voorzien en na de 

wedstrijd moet het parkoers nogmaals worden opgemeten door een erkend 

opmeter. 

13. Kampnummers : 

a. Opmeting met stalen meter, gekalibreerd meetinstrument of een 

goedgekeurd elektronisch meetapparaat. 

b. Voor ver en hinkstap : windmeting vermelden. 

c. Voor werpnummers : na de wedstrijd moet het werptuig opnieuw worden 

gecontroleerd. 

14. Meerkampen : voor de erkenning van het puntentotaal moet het gemiddelde van de 

windmetingen worden gerapporteerd. 

15. Voor prestaties geleverd in het buitenland moet de betrokken atleet de organisatie 

op de hoogte stellen van de mogelijke recordprestatie en alle relevante 

documenten aan de KBAB bezorgen om de prestatie te kunnen evalueren. 

16. Categorieën jonger dan senioren vestigen alleen records binnen de geldende 

reglementen van hun categorie of een record alle categorieën. 



 

De proeven waarop een Belgisch record kan worden gevestigd worden gealigneerd op de 
reglementen van de IAAF voor AC en junioren. Op de reglementen van de WMA voor de 
masters. Jonger is geen internationaal reglement voor handen. 
 

Masters :  
WMA Rules of competition Rule 261 
 

AC :  
Outdoor Rule 261 
Indoor Rule 263 
 
U20 
Outdoor Rule 262 
Indoor Rule 264 
 
U18 
Outdoor 
100-200-400-800-1000-1500-1 mijl-3000-100H/110H-400H-2000St-4x100-4x800-
hoog-polsstok-ver-hinkstap-kogel-discus-hamer-speer-7kamp/10kamp-5km snelw 
(weg en piste) 
Indoor 
60-200-400-800-1000-1500-1 mijl-3000-60H-4x200-4x400-4x800-hoog - 
polsstok-ver-hinkstap-kogel-5kamp/7kamp 
 
Cadetten 
Outdoor 
100-200-400-800-1000-1500-80H/100H-300H-1500St-4x100-4x800-hoog-polsstok-ver-
hinkstap-kogel-discus-hamer-speer-6kamp/8kamp-3km snelw/5km snelw 
Indoor 
60-200-400-800-1000-1500-60H-4x200 -4x800 - 
hoog-polsstok-ver-hinkstap-kogel-5kamp/6kamp 
 
Lange Afstand Medley Aflossing (1200/400/800/1600): voor alle categorieën 
hierboven 
 
Voor alle andere proeven kan er niet van een “Belgisch Record” worden gesproken, maar 
van een “Beste Belgische Prestatie”. 
 
Homologatieprocedure : 
De documenten voor een melding van een BR worden door de 
homologatieverantwoordelijke van beide liga’s nagekeken en ondertekend. Daarna worden 
ze aan de KBAB bezorgd voor archivering. 


