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BELANGRIJKE WIJZIGING VANAF 1 NOVEMBER 2021 IN 
DE REGLEMENTEN VOOR LOOPNUMMERS
Beste collega’s juryleden, bestuursleden, trainers en atleten. Bij deze willen 
wij jullie een tweede belangrijke wijziging (van de hand van Marnix De Mange-
laere en mijzelf) aanbieden van een reglementswijziging die inging op 1 novem-
ber 2021. Wij zijn ervan overtuigd dat dit opnieuw interessante lectuur is voor 
iedereen die aan officiële atletiekwedstrijden deelneemt of hierbij betrokken 
is. Wij wensen jullie hierbij veel leesgenot.

Patrick Van Caelenberghe 
VCJ Voorzitter

LIJNOVERSCHRIJDING 

De nieuwe regels voor inbreuken op 
lijnoverschrijdingen zijn één van de 
recente belangrijkste wijzigingen van de 
World Athletics technische reglementen  
en wedstrijdregels die sinds 1 november 
2021 van kracht zijn.

De versoepeling van de reglementen 
inzake lijnoverschrijdingen maakt 
deel uit van de door World Athletics 
(en dus ook van toepassing in België) 
goedgekeurde wijzigingen van de 
Competitie Reglementen (CR) en de 
Technische Reglementen (TR), die vanaf 
1 november 2021 van kracht geworden 
zijn. Wijzigingen van de reglementen 
voor lijnoverschrijdingen stonden sinds 
januari 2018 op de agenda van het 
Technisch Comité van World Athletics (de 
toenmalige IAAF). 

Tijdens de Indoor Wereldkampioen-
schappen in Birmingham in maart van 
dat jaar waren er 21 diskwalificaties 
in verband met lijnoverschrijdingen, 
waaronder twee reeksen met elk vier DQ’s, 

en sindsdien werd er in toenemende mate 
gedebatteerd over deze reglementen.
Net als bij overtredingen in het 
snelwandelen worden sommige éénmalige 
overtredingen van lijnoverschrijdingen nu 
ook toegestaan, maar zij leiden wel tot 
diskwalificatie als zij herhaald worden 
door dezelfde atleet of binnen hetzelfde 
estafetteteam op enig moment tijdens de 
rondes (reeksen en finales) van dezelfde 
competitie.

NIEUWE UITZONDERINGEN

Er zijn nu twee extra uitzonderingen 
toegevoegd aan de lijst van scenario’s 
(onder TR 17.4) waarbij een 
lijnoverschrijding niet tot onmiddellijke 
diskwalificatie zal leiden. 

1. In alle wedstrijden die (volledig of 
gedeeltelijk) in banen gelopen worden 
in een bocht als de atleet de lijn aan 
de linkerkant, of de boord of de lijn 
die de toepasselijke rand begrensd 
(zoals gedefinieerd in het huidig 
Artikel 17.3.2 van de Technische 
Reglementen) maar één maal raakt.

2. In alle wedstrijden die (of eender 
welk deel van een wedstrijd dat) niet 
in banen worden (wordt) gelopen in 
een bocht als de atleet maar één 
maal op of volledig over de boord 
of lijn trapt die de toepasselijke 
rand begrensd (zoals gedefinieerd 
in het huidig Artikel 17.3.2 van 
de Technische Reglementen) en 
daarbij  geen wezenlijk voordeel 
behaald en geen andere atleet duwt 
of hindert zodat zijn voortgang 
belemmerd wordt (zie Artikel 17.2 
van de Technische Reglementen). 
Als wezenlijk voordeel verkregen 
werd, wordt de atleet (of ploeg) 
gediskwalificeerd.

GELE KAART

Bij een tweede keer zal de situatie die 
beschreven wordt in deze twee nieuwe 
regels, in dezelfde loopwedstrijd door 
een individu (of een teamlid tijdens 
aflossingen), leiden tot diskwalificatie. 
Dergelijke overtredingen worden derhalve 
naar latere ronden (bijv. reeksen en 
finales) van die proef overgedragen en op 
de startlijsten en uitslagen vermeld, op 
een soortgelijke wijze als de afzonderlijke 
gele kaarten voor overtredingen van die 
discipline.

Atleten die in banen lopen zullen nog 
steeds gediskwalificeerd worden indien 
zij volledig over de binnenste grenslijn 
of boord zijn gestapt, ook al is het maar 
één keer. Of ook indien één van de 
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handelingen hierboven beschreven geacht 
wordt een positievoordeel op te leveren 
of indien een andere atleet gehinderd 
geworden is.
 
BEOORDELING VAN HET 
NIEUWE REGLEMENT

De letterlijke tekst van deze nieuwe 
reglementen zal geïntegreerd worden in 
de nieuwe versie van de vertaling naar het 
Nederlands van de World Athletics Competitie 
& Technische Reglementen – Editie 2022 
(Reglementen - Vlaamse Atletiekliga) van 
zodra deze ook in het Engels verschenen zijn 
op de website van World Athletics.

Imke Vervaet

@letiekleven voor de jury 10
Dinsdag 16 november 2021

TEKST: Patrick Van Caelenberghe 
en Marnix De Mangelaere 
FOTO’S: Belga 
LAY-OUT: Ben Ghyselinck

Niets uit deze uitgave mag worden verme-
nigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, website, mail, fotokopie 
of op welke wijze ook, zonder vooraf-
gaandelijke toestemming van de uitgever. 
Teksten en foto’s blijven eigendom van de 
auteur-fotograaf. 

Op het EK in Torun in 2021 werden zowel John Heymans (3000m, foto boven) en Michael Somers 
(1500m, foto links) nog gediskwalificeerd vanwege een voetje buiten de lijn. 
Foto’s Belga - Jasper Jacobs
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http://www.atletiek.be/club/administratie/reglementen

