Reglement ‘Shirtsponsoring’ – KBAB – 21/09/2015
1. Context
De aangehaalde voorstellen zijn geldig voor nationale organisaties in België en van kracht voor
atleten, aangesloten bij VAL en LBFA. Deze regelgeving is niet van toepassing bij Internationale
wedstrijden (Zie IAAF Reglement).
2. Basisuitrusting club
Er moet vanuit gegaan worden dat de herkenbaarheid van de club aan de hand van de clubtrui
primordiaal is. Het basisontwerp met authentieke en duidelijk herkenbare layout zal dan ook zo
spoedig mogelijk voorgelegd worden aan de Federatie. De layout dient ook toegepast te worden
op de andere modellen van clubkledij (topjes, T-shirts korte mouwen of lange mouwen) en moet
een harmonieus geheel uitmaken.
3. Sponsoring
a. Algemeen wordt gesteld dat er geen publiciteit mag gemaakt worden voor tabak, sterke
alcoholische dranken en voor producten die indruisen tegen de ethiek van onze sport.
b. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hoofd- en nevensponsor (club bepaalt
dit) en de afmetingen worden ook niet opgelegd.
c. Een onbeperkt aantal sponsors mag aangebracht worden op de clubkledij, daarbij
inbegrepen ook de sponsornaam in de naam van de club en de naam van de fabrikant.
d. Het vermelden van een clubnaam en clublogo is tevens verplicht.
e. De atleten krijgen de kans om 3 persoonlijke sponsors aan te brengen op hun
wedstrijdkledij. Dit gebeurt in overleg met en mits akkoord van de vereniging. De
persoonlijke sponsors mogen de clubsponsors niet bedekken.
4. Mogelijkheid diversifiëren clubtrui
De mogelijkheid wordt geboden om naargelang de discipline en/of categorie verschillende
clubtruien aan te bieden, rekening houdende met pt Pt 2 (herkenbare lay-out).
5. Plichten en rechten atleet
a. De atleet moet bij deelname aan Nationale wedstrijden en op de podiumhuldiging
aantreden in de voorziene clubkledij.
b. Bij wegwedstrijden kan de club een aangepaste kledij voorzien. De voorwaarden van
pt 3 a. blijven echter wel van toepassing.
6. Plichten vereniging
De vereniging is verplicht het basisontwerp van clubkledij voor te leggen ter goedkeuring aan de
Federatie en bij elke wijziging dient deze verplichting herhaald te worden.
Op de website van de Federatie zal de voorgestelde layout van de clubkledij digitaal worden
voorgesteld per vereniging.

