VELDLOOPBEPALINGEN 2016-2017
Algemeen
Het veldloopseizoen loopt vanaf zondag 23 oktober 2016 tot en met zondag 26 maart
2017. De Lotto CC Relays vinden plaats op zondag 23 oktober 2016.
Afstanden
De organisator mag vrij kiezen tussen een minimum- en maximumafstand.
Deze afstanden gelden, behalve voor de kampioenschappen, voor het hele
veldloopseizoen. (Met een marge van 50m)

KAN °10-11 (vrijblijvend)
BEN °08-09
PUP °06-07
MIN °04-05
CAD °02-03
SCH °00-01
JUN °98-99
MAS: de dag waarop
hij/zij 35 jaar wordt
MAS M50+(vrijblijvend)
SEN °97 en vroeger
JUN-SEN-MAS
Korte veldloop voor
JUN-SEN-MAS

Jongens/Mannen
Kids-veldloop
600 m – 1000 m
1000 m – 1500 m
1500 m – 2000 m
2500 m – 3000 m
3500 m – 5000 m
6000 m – 8000 m
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Kids-veldloop
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Provinciale kampioenschappen: de Provinciale Comités mogen een korte veldloop
voor vrouwen op hun programma plaatsen. (1.500m – 2.000m)
Voorwaarden Kids-veldloop:
• De loop dient mét voorlopers te gebeuren. (Gelieve hiervoor de richtlijnen te
volgen die SVS heeft opgesteld:
http://schoolsport.be/vlaamseveldloopweek/page.aspx?ID=450)
• Max. de afstand van de Benjamins, waarvan maximaal 200m vrij te lopen
• Géén podium/géén resultaten opmaken
• Iedereen hetzelfde aandenken
Aantal ronden
Meisjes, vrouwen: maximum 5 (eventuele kleine ronde inbegrepen)
Jongens, mannen: maximum 6 (eventuele kleine ronde inbegrepen)
De aanloop mag maximum 500 m bedragen; anders wordt hij beschouwd als een gewone
ronde.

Categorieën
KAN: samen (eerstejaars + tweedejaars en/of M + J) of apart, zonder rangschikking,
géén podium.
BEN-PUP-MIN: samen (= eerstejaars + tweedejaars), met afzonderlijke rangschikking,
podium per geboortejaar. Het is toegelaten beide geboortejaren afzonderlijk te laten
starten.
CAD-SCH: steeds samen (= eerstejaars + tweedejaars). Geen afzonderlijke
rangschikking per geboortejaar
KORTE VELDLOOP mannen : JUN-SEN-MAS : steeds samen, geen afzonderlijke
rangschikking
JUN-SEN-MAS vrouwen :
Steeds samen over dezelfde afstand. Afzonderlijke rangschikking
Bij veldlopen met een nationale TV uitzending mogen de SEN afzonderlijk lopen over een
afstand van 5 km tot 8 km
JUN-MAS mannen : steeds samen. Zie ook punt MAS mannen. Afzonderlijke
rangschikking.
SEN mannen : afzonderlijk
MAS: mogen steeds aan de veldloop van de SEN deelnemen
MAS vrouwen: de organisator gaat ervan uit dat iedere MAS vrouw start in haar eigen
categorie. Indien zij toch wenst uit te komen in de Seniors-categorie dient zij dit op
voorhand te melden aan het secretariaat.
MAS: de organisator mag opteren voor twee veldlopen = gesplitst in
leeftijdscategorieën:
• Mannen: een groep M35-40-45 én een groep met M50+. De JUN lopen samen met
de M35-40-45. De M50+ lopen afzonderlijk.
• Vrouwen: een groep W35-40-45 én een groep met W50+. De SCH lopen samen
met de W50+. De W35-40-45 lopen bij de JUN/SEN.
Er dient een afzonderlijke rangschikking te worden gemaakt.
Opgelet: bij opsplitsing van de Masterscategorieën, dient een Master steeds uit te
komen in zijn eigen leeftijdsgroep.
Niet aangesloten deelnemers mogen worden toegelaten.
Een atleet mag aan maximum 1 veldloop per dag deelnemen.
Veldlopen met een nationale TV uitzending mogen van deze volgorde afwijken.
Prijzentafel
De prijzentafel of het uitreiken van een aandenken voor BEN, PUP en MIN dient te
gebeuren volgens een vooraf vastgelegde procedure (bij voorkeur een identieke prijs
voor de eerste tot de laatste).
De prijsuitreiking dient uiterlijk 90 minuten na de aankomst afgehandeld te zijn.
Aankomsttijden
Minimum 10 tijden, maar het is aangewezen om iedere atleet een aankomsttijd te geven.
Clubrangschikkingen (niet verplicht)
Indien de club beslist clubrangschikkingen te voorzien, dienen deze te worden opgemaakt
volgens onderstaande richtlijnen.
Deze zijn verplicht op te nemen in de resultaten, al dan niet gehonoreerd met een
herinnering.
a) BEN-PUP-MIN : de beste 3 prestaties van de eerstejaars en tweedejaars samen.
Dit betekent dat in elke leeftijdsgroep minimum 1 atleet moet gerangschikt zijn.
Bij ex-aequo wint de vereniging met de beste tweede plaats. Indien het ex-aequo
blijft bestaan wint de vereniging met de beste plaats in de oudste
leeftijdscategorie.
b) CAD-SCH-SEN-KORTE VELDLOOP (niet voor vrouwen)-MAS : zowel bij de mannen
als bij de vrouwen dient voorrang te worden gegeven aan de beste 3 prestaties
per wedstrijd (bij CAD en SCH ongeacht de leeftijd). Indien geen enkele

vereniging 3 atleten heeft kunnen rangschikken wordt het clubklassement met de
beste 2 atletes opgesteld.
c) JUN : de beste 2 prestaties
Enkel officiële atletiekverenigingen komen in aanmerking voor de clubklassementen.
Voor de provinciale en Belgische kampioenschappen geldt een ander reglement.

Aanvangsuur
Aanvangsuur vrij te bepalen.
De organisator dient bij het opstellen van het tijdschema te vermijden dat twee of
meerdere wedstrijden tegelijk worden gelopen.
Er mag niet worden afgeweken van het tijdschema.
Inschrijvingen
De deelnemers lopen met een veldloopkaartje, waarop de gevraagde gegevens worden
vermeld. Het aanbrengen van de clubstempel is niet verplicht.
Provinciale Kampioenschappen: ENKEL aangesloten atleten van de eigen provincie mogen
deelnemen.
Herinnering: de hierna vernoemde reglementering geldt niet enkel voor het
veldloopseizoen, maar voor het ganse seizoen 2016-2017:
- alle atleten (vanaf Ben.) die niet in het bezit zijn van een startnummer kunnen
enkel starten met een papieren startnummer. Aangesloten JUN-SEN-MAS zonder
vergunning en niet aangesloten JUN-SEN-MAS betalen een dagvergunning ten
bedrage van euro 10,00 (exclusief het eventuele inschrijvingsgeld).
- Buitenlanders, niet-aangesloten bij de VAL, kunnen enkel starten indien ze het
bewijs van hun nationaliteit kunnen leveren aan de hand van hun identiteitskaart.
Zij dienen de €10,00 dagvergunning niet te betalen.
- buitenlanders, aangesloten bij de VAL, dienen steeds op te treden voor hun VALvereniging en niet voor hun buitenlandse vereniging
AMH-veldlopen
- dienen plaats te vinden vóór het officiële programma, afstand vrij te bepalen
- geen prijzengeld, tenzij een tombola onder de deelnemers of een identieke prijs in
natura voor iedereen
- geen leeftijdsgrens (familieloop)
- verplichting om inschrijvingsgeld te vragen waarvan het bedrag vrij mag worden
bepaald
- zijn ook voorbehouden aan niet aangesloten personen
Aanvraagprocedure
via Alabus:
1. Tot uiterlijk maandag 20 juni 2016 dient de organiserende vereniging naam,
plaats en datum van haar veldloop op te geven via ‘Event’.
Op woensdag 22 juni 2016 wordt een overzicht van alle aanvragen overgemaakt
aan alle verenigingen/PC’s. in geval van een datumwijziging dient uiterlijk zondag
26 juni 2016 melding te worden gedaan aan het secretariaat van de VAL
(josefien@val.be).
2. Vanaf dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 29 juli dienen alle gegevens over de
veldloop te worden ingevuld. (als bijlage toevoegen aan het event)
3. Geen andere veldloop in het weekend van het KvV veldlopen, de Provinciale en de
Belgische veldloopkampioenschappen A.C. en Masters (er mag wel een veldloop
worden georganiseerd maar dan niet voor Masters).

Plan van de omloop en tijdschema
Organisator stuurt zijn plan van de omloop en tijdschema rechtstreeks naar de
provinciaal aanduider (min. 6 weken op voorhand)
Deze bezorgt op zijn beurt een kopie aan de scheidsrechter.

Voorschriften dopingcontrole
Verplichte deelnemerslijsten bij wedstrijden
Op basis van het antidopingdecreet van de Vlaamse Gemeenschap dient elke vereniging
bij de organisatie van wedstrijden een deelnemerslijst te voorzien van de Junioren, de
Senioren en de Masters.
Atleten van deze categorieën moeten zich dus vóór de wedstrijd aanbieden op het
secretariaat.
Dopingcontrole
De organisator dient in de nabijheid (binnen de 200 meter) van de plaats waar de
wedstrijd plaatsvindt, een afzonderlijke ruimte ter beschikking te houden die aan de
vereisten voldoet om er een dopingcontrole te kunnen laten doorgaan.
In het dopingcontrolestation, of in een afzonderlijke ruimte ernaast, is een toilet
aanwezig, dat uitsluitend gebruikt mag worden voor de monsterafname, en een
wachtruimte. De organisator moet zorgen voor voldoende ongeopende flessen nietalcoholische dranken om de voor controle opgeroepen sporters de mogelijkheid te
geven zich te hydrateren, en moet de controlearts en de chaperons vrije toegang geven
tot alle lokalen en plaatsen waar de sporters zich kunnen begeven, inclusief de
kleedkamer. Bij afwezigheid van een door de organisator ter beschikking gestelde
voldoende ingerichte ruimte bepaalt de controlearts de plaats van de monsterneming, in
overeenstemming met de vereisten van privacy, hygiëne en veiligheid.
De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet nakomen van zijn decretale
verplichting om zelf in een passend lokaal te voorzien.

