Provinciaal Comité Vlaams-Brabant

pcvlbr@val.be

Provinciale zomerkampioenschappen
Vlaams-Brabant

LASTENBOEK EN REGLEMENT

Laatste aanpassing van dit lastenboek en reglement op 13 oktober 2010 door het
Provinciaal Comité Vlaams-Brabant (tijdens de maandelijkse vergadering).
Dit reglement vervangt het vorige dat dateerde van 17 mei 2000.

1. Algemeen
De benaming “Provinciale Kampioenschappen” is eigendom van het Provinciaal
Comité (afgekort als PC).
De “Provinciale Kampioenschappen” worden jaarlijks georganiseerd door het PC in
samenwerking met één of meerdere van zijn verenigingen.
De verenigingen die zich kandidaat wensen te stellen voor het organiseren van een
provinciaal baankampioenschap dienen dit te doen volgens de richtlijnen van het
PC.
De plaats wordt bepaald door het PC aan de hand van gevraagde en ingestuurde
kandidaturen waarbij het op dat moment van kracht zijnde reglement de basis
vormt van de toewijzing. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van het
terrein (kunststofbanen met minimum 6 banen), ervaring op gebied van organiseren,
jaar van de laatste organisatie, e.d…..
Deze samenwerking tussen het P.C. en de club gebeurt op basis van dit lastenboek
en reglement.
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2. Provinciale zomerkampioenschappen
De verenigingen kunnen zich kandidaat stellen voor de organisatie van de volgende
provinciale kampioenschappen:
GROEP A
* De individuele zomerkampioensschappen voor kadetten, scholieren, juniores,
seniores (vrouwen en mannen) genoteerd als P.K. AC.
* Estafettekampioenschappen voor benjamins, pupillen, miniemen, kadetten,
scholieren, juniores, masters en alle categorieën (vrouwen en mannen), genoteerd
als P.K. aflossingen.
* Individuele kampioenschappen voor masters (mannen en vrouwen), genoteerd als
P.K. masters (wordt samen met de andere provincies georganiseerd in een beurtrol).
* Provinciale kampioenschappen voor benjamins, pupillen en miniemen (jongens en
meisjes), genoteerd als P.K. Jeugd.
GROEP B
* Individuele kampioenschappen meerkampen kadetten, scholieren, juniores,
seniores en masters (mannen en vrouwen), genoteerd als P.K. meerkampen
* Provinciale kampioenschappen 10000m, steeple nummers, halve marathon en
hamer moeten georganiseerd worden tijdens een andere meeting dan deze
hierboven vermeld. Het P.K. 10000 en steeple wordt bij voorkeur op 1 wedstrijddag
(door 1 organisator) georganiseerd.
* Provinciale kampioenschappen meerkampen voor benjamins, pupillen en
miniemen (jongens en meisjes), genoteerd als P.K. Meerkampen Jeugd.

3. Inschrijving - deelnemers
Alleen atleten, ongeacht hun nationaliteit, aangesloten bij één der verenigingen uit
de provincie, reglementair en tijdig ingeschreven door hun vereniging (indien van
toepassing) , kunnen aan de provinciale kampioenschappen deelnemen.
Aan de kampioenschappen mogen atleten ALLEEN in hun leeftijdscategorie
deelnemen, behoudens de estafettewedstrijden (zie 4.2).
Bij kampioenschappen met zowel nummers voor seniores als voor masters kunnen
masters naar keuze deelnemen ofwel bij de seniores ofwel bij de masters.
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4. inschrijving – maximum aantal nummers
4.1. Aantal nummers (individueel)
De atleet of atlete mag aan maximum 2 individuele nummers per dag deelnemen.
Bij inschrijving op meer nummers dan toegelaten zal de selectiecommissie van het
PC beslissen welke inschrijvingen wegvallen.
Een niet-reglementair en niet tijdig ingeschreven atleet mag meedoen aan de
provinciale kampioenschappen mits betaling van 5 Euro extra inschrijvingsgeld, ter
plaatse te betalen (dit is van enkel van toepassing indien er voorinschrijvingen zijn).
Veranderen van wedstrijdnummer is niet toegelaten na afsluiting van de (eventuele )
voorinschrijvingen.

4.2. Aflossingen
Voor de aflossingswedstrijden mag een vereniging per categorie en per nummer
meerdere ploegen inschrijven.
Elke vereniging moet minstens 45 minuten voor de aanvang van de (aflossings)
wedstrijd (cfr uurrooster) de namen van de deelnemers per ploeg overmaken aan
het wedstrijdsecretariaat (“aanmelding”).
Benjamins, pupillen en miniemen mogen enkel deelnemen in hun eigen categorie
(geen gemengde ploegen).
Kadetten, scholieren, junioren, senioren en masters mogen maximum aan 2
estafetten deelnemen.
Indien een kadet, scholier, junior of master deelneemt aan een aflossingswedstrijd bij
Alle Categorieën (A.C.), mag hij/zij niet meer deelnemen in zijn eigen categorie over
dezelfde afstand.

5. Baanindeling, reeksen en finales
Baanindeling
Voor alle kampioenschappen zal door het PC de indeling van de banen en de
volgorde van de kampnummers gebeuren volgens de richtlijnen van de federatie
(zoals deze jaarlijks gepubliceerd worden in de wedstrijdenkalender).
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Reeksen
De reeksen worden samengesteld door de selectiecommissie van het PC de dag
van de kampioenschappen. Hierbij geld het principe “het grootst aantal deelnemers
in het kleinst aantal reeksen”.
Indien er zich voor de reeksen een aantal atleten aanbieden gelijk aan of minder
dan het aantal voorziene finalisten, wordt de finale gelopen op het tijdstip van de
reeksen.
Finales
Voor de finales gebeurt de toewijzing der banen op dezelfde manier als voor de
reeksen (ttz op basis van de richtlijnen van de federatie).
Worden aangeduid voor de finale (voor minder dan vijf reeksen): de winnaar van
iedere reeks, aangevuld met de beste verliezende tijden en dit volgens de
beschikbare banen.
Indien er meer dan vier reeksen zijn, gaan de beste tijden door naar de finale.
Bij gelijkheid van de tijden worden de overblijvende finale plaatsen bepaald door (in
volgorde):
De werkelijke tijd gelopen tot de volgende 1/1000 seconde
Een lottrekking onder ex-aequo
Voor de 100 m en de hordennummers in rechte lijn zijn er schiftingen en een finale
voorzien.
Alle andere loopnummers zijn met een rechtstreekse finale (aangeduid als RF).
Bij rechtstreekse finales (dmv reeksen) zullen de beste atleten (op basis van hun
tijden op het kaartje) steeds in de laatste reeks van start gaan.

6. Reglement voor de inschrijvingen, aanmelding, afmelding en
beginhoogte
Elk jaar zal het PC een reglement doorsturen naar de verenigingen met de in acht te
nemen schikkingen en het uur waarop de atleten er zich moeten aanbieden, alsook
de procedure voor afmelding, de beginhoogte van de vertikale kampnummers of
de plankafstand voor hinkstapspringen.

7. Beloningen
De regeling van de beloningen, namelijke wie er een schildje ontvangt en wie
medailles, wordt jaarlijks gepubliceerd in het Zomerdossier van het Provinciaal
Comité.
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8. Financiële schikkingen
Elk jaar zal het PC het bedrag bepalen van:
– de boete voor niet-deelneming.
– de boete voor het verstrekken van valse gegevens.
– het inschrijvingsgeld.
De verdeling van de inschrijvingsgelden tussen het Provinciaal Comité en de
organiserende clubs gebeurt op basis van onderstaand schema (waarbij de P.K.’s
verdeeld zijn in twee groepen):

P.K.’s groep A

P.K.’s groep B

Vaste data (federaal)

Open meetings (club)

P.K. AC (2 dagen)

P.K. meerkampen cad –mas (2 d)

P.K. aflossingen

P.K. meerkampen jeugd

P.K. jeugd

P.K. 10000 & steeple
P.K. hamer

P.K. masters (= VAL) ( 1/5 jaar)

P.K. halve marathon

Vanaf
2010 2011
Inschrijvingsgeld voor elk
individueel kampioenschap

Inschrijvingsgeld voor club

(Dus niet voor PK aflossingen)

Subsidiepunten voor elk PK

Helft inschrijvingsgeld voor club
Andere helft voor PC VB
Geen subsidiepunten indien er
inschrijvingsgeld is.
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► De schildjes en de medailles zijn ten laste van het P.C. Vlaams-Brabant.
► Alle jurykosten zijn ten laste van de organiserende vereniging.

9. Rechten en Plichten
Verplichtingen van het Provinciaal Comité
Het P.C. duidt de personen aan voor de volgende taken, dit voor de P.K.’s van
groep A:
- Wedstrijdleider (deze heeft de administratieve leiding van het P.K. op de
wedstrijddag)
- Speaker
- aanmelding
- selectie (samenstelling van de reeksen en kampnummers)
- podiumhulde (overhandiging medailles en schildjes)
Het P.C. duidt de personen aan voor de volgende taken, dit voor de P.K.’s van
groep B:
- podiumhulde (overhandiging medailles en schildjes)
Het tijdsschema van de kampioenschappen van groep A wordt opgesteld door het
P.C. en schriftelijk bekendgemaakt aan de verenigingen d.m.v. het Zomerdossier.
Het P.C. leeft de sponsors van de VAL na.

Verplichtingen van de organiserende club
In principe is een kunststofbaan van minimum 6 banen vereist (+ alle nodige
technische installaties en tuigen conform de reglementen teneinde een korrekt
wedstrijdverloop toe te laten).
Verder zijn verplicht:
- een ruime aanmeldingskamer
- een degelijke geluidsinstallatie
- een degelijk stabiel, overdekt platform voor de fotofinish apparatuur (daar
waar van toepassing)
- kleedkamers met douches (voorzien van warm en koud water). Deze moeten
toegankelijk zijn minstens anderhalf uur voor de start van het kampioenschap.
- Gegarandeerde medewerking van de club en het stads- of
gemeentebestuur
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Afgesloten secretariaat voorzien van licht, verwarming, een
fotokopiemachine (met mankracht om deze te bedienen), tafels en stoelen,
personeel om de resultaten en de reeksindeling rond te dragen (de
zogenaamde estafetteploeg)
Podium
Hulpverlening (zie ook subsidiereglement)
Een estafetteploeg
Aanbrengers van de tuigen op het terrein (helpers op het terrein: minimum 1
per kampplaats)
Terreinverantwoordelijke
Draaiborden (cfr subsidiereglement)
Het bezorgen van volledige resultatenbundels aan alle clubs van de provincie
(hetzij electronisch binnen de 24 uur na de wedstrijd hetzij op papier de dag
zelf). Drie bundels (papieren) worden bezorgd aan de scheidsrechter.

Er mag rond het terrein geen reclame aangebracht worden die in strijd is met
deze van de federatie.
Bij niet-naleving van één van bovenvermelde punten kan het PC een sanktie
opleggen aan de organiserende club, bijvoorbeeld het uitsluiten van de
organisatie van een P.K. voor een termijn van drie jaar.

EINDE
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