REGLEMENTERING

WEGWEDSTRIJDATLETIEK

Art. 1. Algemeenheden:
Wegwedstrijden kunnen georganiseerd worden van 1 januari tot 31 december.
Deze reglementering is van toepassing voor lopen georganiseerd vanaf 01/11/2011

Art. 2. Wegwedstrijden:
Art. 2.1. Categorieën van wegwedstrijden:
•

Regionale wegwedstrijden, deze worden in de VAL-kalender aangeduid met de letter: “ R ” .

•

Nationale wegwedstrijden, deze worden in de VAL-kalender aangeduid met de letter: “ N ” .
Belgisch Kampioenschap, Kampioenschap van Vlaanderen Halve-Marathon en Marathon, en
Ultralopen (wegwedstrijden langer dan een Marathon) zijn automatisch opgenomen in de
categorie “Nationale wegwedstrijden”.
Massalopen zijn organisaties waar meer dan 1500 atleten deelnemen aan de “hoofdwedstrijd”,
of in het totaal meer dan 3000 atleten aan alle afstanden. Deze organisaties worden eveneens
opgenomen in de categorie “Nationale wegwedstrijden”.

•

Internationale wegwedstrijden, deze worden in de VAL-kalender aangeduid met de letter: “ I ” .

Art. 2.2 Uitslag:
Voor alle wegwedstrijden beslist de organisator of er een uitslag opgemaakt wordt. Uitsplitsen per
leeftijdscategorie, mannen en vrouwen wordt toegestaan. De uitslag dient binnen de 24u
gepubliceerd te zijn op de website van de club. Voor nationale, internationale wegwedstrijden en
wedstrijden die een kwaliteitslabel aanvragen is uitslag verplichtend.
De uitslag zal verplicht volgende gegevens bevatten:
- Rangschikking;
- Startnummer (door organisator ter beschikking gesteld);
- Naam en voornaam (eerst de naam dan de voornaam);
- Officiële tijd.
Optioneel (verplichtend voor kampioenschappen) :
- VAL / LBFA nummer;
- Club (officiële afkorting voor de lopers aangesloten bij een VAL of LFBA vereniging) of
nationaliteit voor buitenlandse deelnemers;
- Leeftijdscategorie (volgens KBAB officiële indeling);
NOOT:
De officiële tijd van de atleten zal de tijd zijn, verstreken tussen het afvuren van het startschot en
het overschrijden van de aankomstlijn.
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In de uitslag zal facultatief, indien bekend, de tijd verstreken tussen het overschrijden van de startlijn en de aankomstlijn (beter bekend als netto-tijd) mogen medegedeeld worden maar deze zal niet
als de officiële tijd beschouwd worden (voor kampioenschappen).
Art. 2.3. Jury
De aanwezigheid van een Toezichter is niet langer verplicht. De organisator is verantwoordelijk
om voldoende medewerkers (liefst met een jury- brevet) aan te stellen voor een goed verloop van
de wedstrijd en een correcte opmaak van de uitslag. Indien nodig kan de organisator een beperkte
jury of een volledige jury aanvragen.
Voor nationale wedstrijden is de aanwezigheid van een beperkte of een volledige jury (aangesteld
door de provinciaal aanduider) verplicht tenzij er een automatisch aankomst en tijdopnamesysteem
aanwezig is.
Voor internationale wedstrijden is de aanwezigheid van een volledige jury verplicht.
Art. 2.4. Medische bijstand:
De aanwezigheid van een medische hulppost is verplicht. De aanwezigheid van een ambulance
wordt ten zeerste aanbevolen.
Art. 2.5. Dopingcontrole:
Alle organisatoren van wegwedstrijden zullen verplicht een lokaal met sanitaire voorzieningen ter
beschikking moeten houden voor “dopingcontrole ”.
Art. 2.6. Bevoorrading:
Er zal minstens om de 5 km een bevoorradingspost, voorzien van water, aanwezig zijn (behoudens
in winterse omstandigheden met gevaar voor ijsvorming op de omloop). Dit geldt voor alle
categorieën van wegwedstrijden vanaf 5 km.
Het is verplicht een drankbevoorrading aan de aankomst te voorzien voor alle wedstrijden ook voor
de kortere afstanden.
Bij extreem warm weer moet de organisator bijkomende (iedere 3 km) drankbevoorradingen
voorzien.
Voor nationale en internationale wegwedstrijden (zeker wat Marathons en Ultralopen betreft) dient
de organisator in te staan voor een stand waar de atleten hun eigen bevoorrading op voorhand
kunnen afgeven. De organisator zorgt er nadien voor dat deze bevoorradingen op de gevraagde
bevoorradingsposten bij de doortocht van de atleten aanwezig zijn.
Art. 2.7. Begeleidende fietsers:
Conform met de IAAF-reglementering zijn begeleidende fietsers tijdens alle wegwedstrijden
verboden.
Uitzonderlijk en met toelating van de organisator kunnen begeleidende fietsers toegelaten
worden tijdens regionale en nationale wegwedstrijden die georganiseerd worden onder toezicht
van de VAL. Deze toelating moet in de wedstrijdaankondiging vermeld worden.
Begeleidende fietsers zijn enkel toegelaten in de volgende wedstrijden:
-

Halve Marathon - indien de omloop “in lijn” loopt (start punt A, aankomst punt B,);
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-

Lopen langer dan een Halve Marathon tot en met een Marathon - (indien de omloop uit één
ronde bestaat of “in lijn”);
- Ultralopen.
De organisator bepaalt de plaats op de omloop waar de begeleidende fietsers de atleten mogen
vervoegen. De afstand van de wegwedstrijd, de breedte van de belopen wegen en het verwacht
aantal deelnemers zullen beïnvloedend zijn bij deze plaatsbepaling. Het wordt ten zeerste
aanbevolen dat dit gebeurt na de 10de km van de wegwedstrijd.
De organisator bepaalt eveneens de plaats waar de begeleidende fietsers de omloop moeten
verlaten. Het wordt ten zeerste aanbevolen dat dit gebeurt vóór de laatste wedstrijdkilometer.
Er is slechts één begeleidende fietser per atleet toegestaan.
De fietser begeleidt de atleet op volledige eigen verantwoordelijkheid. Noch de VAL, noch de
organisator kan ooit aansprakelijk gesteld worden bij een eventueel ongeval.
De begeleidende fietser:
• zal hetzelfde startnummer als de atleet dragen of een herkenbaar kenteken;
• zal steeds achter de atleet rijden;
• mag tijden en positie ten opzichte van andere atleten doorgeven.
Het is de begeleidende fietser verboden om:
• voor de atleet of voor een groep atleten te rijden.
• naast de atleet of een groep atleten te blijven rijden.
• bevoorrading te gaan oppikken aan de officiële bevoorradingspunten en deze aan de atleten te
geven.
• te “stayeren”.
Niet toegelaten begeleidende fietsers of begeleidende fietsers die bovenvermelde reglementering
overtreden kunnen uit de wedstrijd genomen worden door de wedstrijdcommissarissen, jury of de
organisatoren.
Art. 2.8 Waarschuwingen en diskwalificatie:
Wegwedstrijdcommissarissen zullen tijdens de wegwedstrijd nagaan of het Art. 240 van de IAAFreglementen en de bijkomende VAL-reglementen nageleefd worden.

Een atleet zal een waarschuwing krijgen, wanneer hij het Art. 240 van de IAAF-reglementen en de
bijkomende VAL-reglementering niet naleeft, door hem een gele kaart te tonen. Een tweede
waarschuwing zal diskwalificatie tot gevolg hebben. Het niet onmiddellijk kunnen meedelen van een
uitsluiting, zal niet leiden tot het weer opnemen van een gediskwalificeerde atleet. Dit laatste heeft
als gevolg dat een atleet uitgesloten kan worden na zijn aankomst.
Een atleet zal tevens een waarschuwing krijgen, wanneer - indien zij toegelaten zijn - zijn fietsende
begeleider een inbreuk op de reglementering begaat.
Een atleet zal tevens een waarschuwing krijgen, wanneer hij/zij bijgestaan wordt door een
begeleidende fietser, gedurende wedstrijden waar de organisator dit niet toelaat.
Wanneer de Scheidsrechter na verslag van een Jurylid of een Wegwedstrijdcommissaris of op een
andere wijze besloten heeft dat een atleet de omloop verlaten heeft en daarmee de afstand verkort
heeft, zal hij de betrokken atleet uitsluiten.
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Art. 2.09. Afstandsopmeting:

Het is de plicht van elke organisator om de afstand van iedere wedstrijd zo exact mogelijk weer te
geven.
Indien de afstand opgemeten werd door een officiële VAL-, LBFA- of IAAF- Opmeter, zal dit
door middel van een icoontje/logo achter de opgemeten afstand in de VAL-kalender vermeld
staan.
Het getuigschrift afgeleverd na een opmeting is, buiten een omloopwijziging, 5 jaar geldig, nadien
zal de omloop opnieuw opgemeten moeten worden, zelfs bij onzichtbare wijzigingen.
De opmeting kan bij de VAL aangevraagd worden. Deze waarschuwt de Opmeterscoördinator die
een officiële Opmeter zal aanduiden.
Noot:
In wedstrijden georganiseerd onder de IAAF-reglementen Art.1.1 (a), (b), (c) en (f), of, indien de
organisator een IAAF-label wenst, moet de opmeting gebeuren door een Internationale Opmeter.
De Internationale Opmeter zal voorkomen op de IAAF/AIMS-lijst van Internationale Opmeters van
Wegwedstrijden met A of B brevet. De opmeting moet bij de VAL aangevraagd worden. Deze
waarschuwt de Opmeterscoördinator. Voor de opmeting zal deze een aanvraag tot “ internationale
opmeting ” indienen bij de Internationale Opmeterscoördinator.
Art. 2.10. Kwaliteit “ Q-Label ” :
Aan de hand van een bepaalde wedstrijdcriteria zal de commissie wegatletiek een kwaliteitslabel
aan een wegwedstrijd kunnen toekennen. Dit “ Q-label ” zal in de VAL-kalender vanaf de winter van
het werkingsjaar 2011-12 opgenomen worden.
Elke organisator is vrij om deze evaluatie aan te vragen. De evaluatie aanvraag zal tevens
gebeuren via de wegwedstrijdaanvraag.
De wedstrijdcriteria zijn :
a) exacte km-aanduiding op aanvraag en op de omloop;
b) tenminste twee maal georganiseerd hebben;
c) uitslag conform art. 2.2.
d) tenminste 200 aankomsten op de hoofdwedstrijd hebben of tenminste 300 aankomsten op
alle wedstrijden te samen hebben (zonder jeugdlopen).
Art. 2.11. Maximale afstand voor jeugd tot en met 13 jaar :
Het is verboden voor jongeren onder de 13 jaar om deel te nemen aan wedstrijden langer dan 10
km.

Art.2.12. Beveiliging :
De Organisatoren van wegwedstrijden zullen de nodige schikkingen treffen om de veiligheid te
verzekeren van de atleten, officiëlen, juryleden en indien zij toegelaten zijn de begeleidende
fietsers.
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