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Dan mag het jurylid, verantwoor-
delijk voor de kampproef, de atleet 
toestaan om in elke beurtronde zijn 
poging te doen in een andere volg-
orde dan deze die bepaald was voor 
het begin van de wedstrijd. Als de 
atleet dan niet aanwezig is voor een 
bepaalde poging, moet dit, eens de 
toegestane tijd verstreken is, aanzien 
worden als een verzaking. Maar als 
de atleet afwezig is aan de kamp-
proef zonder het verantwoordelijk 
jurylid hiervan verwittigd te hebben, 
dan zal dit, eens de toegestane tijd 
verstreken is, aanzien worden als een 
mislukte poging.

Atleten dienen er rekening mee te 
houden dat tijdens de Belgische 
kampioenschappen, de VAL kampi-
oenschappen, de provinciale kam-
pioenschappen en de Bekers Van 
Vlaanderen noch de wedstrijdleider, 
noch de scheidsrechter, noch gelijk 
welk ander jurylid of persoon, een 
kampnummer mag stilleggen om 
deelnemers die dubbelen toe te laten 
om aan een loopnummer deel te ne-
men en dat geen enkel loopnummer 
mag uitgesteld/vervroegd worden 
omdat dubbelende deelnemers nog in 
wedstrijd zijn bij een kampnummer.

Bij open wedstrijden, masterwed-
strijden en jeugdwedstrijden daar-
entegen is het stilleggen van een 
kampproef of het uitstellen/vervroe-
gen van een loopnummer wel toe-
gestaan, maar het is enkel de wed-
strijdleider die dit kan beslissen. Het 
is ook enkel de wedstrijdleider die 
kan bepalen dat het tijdschema of de 
volgorde van de nummers aangepast 
wordt in functie van het verloop van 
de wedstrijden en de beschikbaar-
heid van de piste en de kampplaat-
sen. Er wordt de wedstrijdleiders 
aangeraden hier slechts sporadisch 
gebruik van te maken, aangezien dit 
het verdere verloop van de competi-
tie serieus kan verstoren en andere 
wedstrijdconflicten kan veroorzaken.
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Verzaken aan deelneming

Een atleet wordt uitgesloten van 
verdere deelname aan alle volgende 
wedstrijden van de competitie en ook 
aan alle andere wedstrijden waaraan 
hij op dat zelfde moment deelneemt, 
de estafetten inbegrepen, in de ge-
vallen dat:

(a) hij een definitieve beves-
tiging gegeven heeft aan een 
wedstrijd deel te nemen, maar 
daaraan niet deelnam. Onder defini-
tieve bevestiging wordt hier verstaan:  
i) voor kampioenschappen 
met aanmelding dat de at-
leet zich tijdig aangemeld heeft;  
ii) voor alle andere wedstrijden het feit 
dat de atleet zich ingeschreven heeft. 
 
(b) hij geplaatst is voor verdere deel-
name in een wedstrijd na voorronden, 
maar hieraan verzaakt. Een atleet die 
zich tijdens de reeksen dus plaatst 
voor de finale, dient hieraan deel 
te nemen, zoniet kan hij niet meer 
aan andere wedstrijden deelnemen. 
 
(c) hij deelnam zonder eerlijk te 
concurreren en met een redelijke in-
spanning (dit is niet van toepassing 
op de individuele proeven bij meer-
kampen). De bevoegde scheidsrech-
ter moet deze gevallen beoordelen 
en moet dit vermelden in de officiële 
resultaten. 

Het kan om allerlei redenen, zoals bijvoorbeeld een ge-
lijktijdige programmatie of het niet respecteren van het 
uurrooster wegens massale deelname, voorvallen dat 
een atleet ingeschreven is voor zowel een loopnummer 
als een kampnummer of voor meerdere kampnummers 
die gelijktijdig betwist worden.
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Indien de organisatie een dokter voorzien 
heeft, dan kan een medisch getuigschrift, 
verstrekt door deze dokter, aanvaard wor-
den als een voldoende reden om aan te 
nemen dat een atleet niet kan deelnemen 
na aangemeld te zijn of na deelgenomen 
te hebben aan een voorgaande ronde, 
maar dat deze atleet wel bekwaam is om 
deel te nemen aan andere wedstrijden op 
een volgende dag van de competitie. Dit 
betekent in ieder geval wel dat deelname 
aan verdere wedstrijden tijdens dezelfde 
competitiedag niet meer mogelijk is.

Bovenstaande regeling houdt ook in dat 
een atleet die verzaakt aan een finale van 
een loopnummer die zal plaats vinden ge-
lijktijdig met een kampnummer waaraan 
hij op dat ogenblik aan het deelnemen 
is, geen verdere pogingen meer mag on-
dernemen in dat kampnummer. Maar een 
atleet die gaat deelnemen aan een loop-
nummer terwijl zijn kampnummer gaan-
de is, en de scheidsrechter hiervan op de 
hoogte gesteld heeft, mag na afloop van 
dat loopnummer verder deelnemen aan 
het kampnummer ook al heeft hij één of 
meerdere beurten gemist. 
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Atleten met een handicap die deelne-
men aan wedstrijden, beschikken 
over een regulier startnummer. Op 
de achterzijde van dat startnummer 
kleeft een sticker met de faciliteiten 
waarop ze recht hebben. Deze faci-
liteiten zijn afhankelijk van hun clas-
sificatie, die uitgedrukt wordt in een 
cijfer (bv. 21 voor atleten met een 
mentale handicap).
Voorbeeld van dergelijke sticker:
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Er wordt gevraagd dat atleten met 
een handicap zich vooraf aanmelden 
bij de scheidsrechter zodat deze op 
de hoogte is van de beschikbare fa-
ciliteiten.

Een atleet met een handicap kan beschikken over een begeleider tijdens de 
wedstrijd. Hiertoe wordt een begeleiderskaart afgeleverd.
Voorbeeld van begeleiderskaart, afgeleverd voor het seizoen 2014-2015:

42
Begeleider toegestaan 
Startblok niet verplicht 

4 ptn grondcontact niet verplicht 
Aangepaste werpgewichten

Voorbeeld voor een atleet met een 
verstandelijke handicap:

21
Begeleider toegestaan

- Deze badge geldt niet als toegangsbewijs.
- Deze badge wordt steeds zichtbaar gedragen.
- De drager van deze badge heeft toegang tot de zone rond de wedstrijd-

plaats om een atleet met een handicap te begeleiden.
- Het grasveld is verboden terrein en mag in 

geen geval doorkruist worden.
- De begeleider hindert de juryleden niet en 

schikt zich naar hun richtlijnen. Bij hinder-
lijk gedrag kan de begeleider van het mid-
denterrein verwijderd worden.

- De begeleider gedraagt zich sportief en fair.

De begeleider dient de begeleidersbadge  
steeds zichtbaar te dragen. 
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