
Selectieprincipes kampioenschappen 

OUTDOOR 2019 
 
Tenzij anders vermeld mag een atle(e)t(e) deelnemen aan 2 proeven per kampioenschap. 
 
* Selectie zonder prestatie tijdens de opgegeven periode kan alleen als er minder inschrijvingen zijn dan het 
maximum aantal deelnemers 
 
Prestaties gelukt in het buitenland dient men door te geven ten laatste de dag van de afsluiting van de inschrijvingen, 
eveneens om 10.00u (link naar de website met de resultaten). Zo niet kan de prestatie niet in aanmerking genomen 
worden voor selectie.  
Alleen prestaties in dezelfde proef als waar men voor inschrijft worden in aanmerking genomen  
(dus bijv. NIET 800m <-> 1000m of 300m <-> 400m,… ) 
  
Kampioenschap van Vlaanderen Alle Categorieën * 
Voor de selectie wordt rekening gehouden met outdoorprestaties gelukt vanaf 01/01/2019. 
Atleten met een betere prestatie outdoor 2018 of indoor 2019 kunnen in aanmerking komen voor selectie als 
deze prestatie beter is dan de 3de ingeschreven prestatie (loop- en kampnummers).  
 
Kampioenschap van Vlaanderen Cadetten-Scholieren * 
Voor de selectie wordt rekening gehouden met prestaties gelukt vanaf 31/03/2019 (OUTDOOR-werpnummers vanaf 
01/01/2019). 
   
Belgisch Kampioenschap 10.000m AC en masters * 
Waar er meer inschrijvingen zijn dan het maximum toegelaten aantal deelnemers wordt er rekening gehouden met 
prestaties op 10000m/5000m/3000m (eerst van 2019, dan van 2018) 
 
Belgisch Kampioenschap Cadetten-Scholieren 
Selectie met minima. De vooropgestelde minima dienen gelukt vanaf 31/03/2019 (OUTDOOR-werpnummers vanaf 
01/01/2019). 
Waar het aantal atleten met een minimum te beperkt is wordt de selectie aangevuld tot 8 atleten.  
 
Belgisch Kampioenschap Alle Categorieën en Juniores-Beloften * 
Prestaties gelukt vanaf 31/03/2019 komen in aanmerking (OUTDOOR-werpnummers vanaf 01/01/2019). 
 
Belgisch Kampioenschap meerkampen  
Bij de selectie wordt rekening gehouden met outdoor of indoor meerkampprestaties van 2019 of individuele prestaties 
outdoor 2019 in zoveel mogelijk disciplines van de betreffende meerkamp. 
 

 
Belgisch Kampioenschap meerkampen Masters 
Geen quota wat betreft aantal deelnemers. De master-atleet wordt geselecteerd als hij indoor of outdoor 2019 
een meerkamp beëindigd heeft of outdoor 2019 een prestatie heeft in 4 individuele nummers van de betreffende 
meerkamp.  

Mannen 
Minimum aantal 

individuele prestaties 
Vrouwen 

Minimum aantal 

individuele prestaties 

Masters (5-kamp) 4 Masters (5-kamp) 4 

 
Belgisch Kampioenschap masters 
Alle ingeschreven Masters mogen aan de Belgische kampioenschappen deelnemen zonder selectie (maximum 2 
nummers/dag – geen beperkingen).  
 

 

Mannen 
Minimum aantal 

individuele prestaties 
Vrouwen 

Minimum aantal 
individuele prestaties 

Cadetten (8-kamp) 4 Cadetten (6-kamp) 3 

Schol/Jun/Sen (10-kamp) 5 Schol/Jun/Sen (7-kamp) 4 



Belgisch kampioenschap estafetten 
Alleen voor de 4 x 100m wordt een maximum aantal deelnemende ploegen bepaald (24 voor AC, scholieren en 
cadetten, 16 voor juniores, 18 voor masters). Hier wordt er indien nodig selectie gedaan op basis van de ploegtijd van 
het huidige seizoen (outdoor 2019). Voor alle andere estafettenummers is er een onbeperkt aantal deelnemende 
ploegen.  
Iedere vereniging mag max. 1 atleet met buitenlandse nationaliteit opstellen per estafette. Hieronder vallen NIET: 
staatlozen, atleten met een dubbele nationaliteit (waarvan 1 de Belgische) en minderjarigen (-18) op de dag van de 
wedstrijd. 

Bij alle kampioenschappen wordt ook rekening gehouden met de beginhoogtes van de lat bij polsstok en hoog en 
met de afstand van de plank bij het hinkstapspringen.  
 
De technische directie van de VAL en de LBFA kan uitzonderlijk atleten aan een selectie toevoegen of schrappen 
(als de prestatie onvoldoende geacht wordt voor deelname) (voor ALLE Vlaamse en Belgische 
kampioenschappen). 

Inschrijven 
 
Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m kan niet (uitzondering: masters) 

Na het afsluiten van de inschrijvingen kan men niet meer wijzigen van proef. Alleen vergeten inschrijvingen kunnen 
gemeld worden. Specifieke bepalingen worden, indien van toepassing, bovenaan de deelnemerslijst vermeld. 

Verzaken aan deelneming (zie ook art. 142/4 van de IAAF reglementen) 

Bij alle kampioenschappen zal een atle(e)t(e) uitgesloten worden voor verdere deelname aan alle volgende nummers 

van de competitie, de estafetten inbegrepen, in de gevallen dat hij/zij de kansen niet optimaal verdedigt en niet het 

beste van zichzelf geeft gedurende de wedstrijd. Als hij/zij geselecteerd wordt voor 2 proeven MOET aan die twee 

proeven deelgenomen worden. Enkel starten of één ronde doen = niet deelname. De atleet die niet voldoet aan deze 

eis mag niet deelnemen aan de volgende proef waarvoor hij/zij geselecteerd werd. Eens de selectie gepubliceerd is 

kan een atleet zich niet meer uitschrijven bij een proef (tenzij om medische redenen). 

 

NOOT 1 – De deelnemerslijsten dienen vooraf gekend te zijn. Met andere woorden, men moet ingeschreven zijn voor 

het betreffende kampioenschap en op de definitieve deelnemerslijst staan 

NOOT 2 – Deelnemen zonder eerlijk concurreren wordt ook als verzaken aanzien. De bevoegde scheidsrechter zal dit 

beoordelen en zal dit vermelden in de officiële resultaten. De situatie zoals voorzien in deze noot is niet van 

toepassing op de individuele nummers bij meerkampen.  

 

Wanneer men niet aanmeldt voor een nummer waarvoor men ingeschreven is wordt de gewone boete toegepast. 


