KBAB-REGLEMENT
Vrouwen
NATIONALE INTERCLUBKAMPIOENSCHAPPEN
A. Algemeenheden
1. De K.B.A.B. organiseert jaarlijks de nationale interclubkampioenschappen voor
mannen en vrouwen
2. De organisatie van de matchen wordt toevertrouwd aan een van de deelnemende
verenigingen, na oproep tot kandidaat-organisatoren.
3. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen is er 1 nationale interclubafdeling met 12
verenigingen
4. De raad van bestuur van de K.B.A.B. beslist zonder mogelijkheid tot beroep over
elk in dit reglement niet voorzien punt.
B.Titel, stijgen en dalen, wegvallen van verenigingen
1. De winnaar van de interclubmatch draagt de titel van kampioen van België
interclubs en heeft prioriteit op het recht deel te nemen aan de Europabeker voor clubs.
2. De verenigingen die op de elfde en op de twaalfde plaats eindigen dalen naar hun
respectieve landelijke afdeling. Zij worden in de nationale afdeling vervangen door de
verenigingen die kampioen werden in de landelijke afdeling VAL en LBFA.
3. Het wegvallen van een vereniging, om welke reden dan ook (ontbinding, fusie,
forfait,...), heeft een daler minder tot gevolg. Deze maatregel heeft invloed op de
rangschikking van het vorig kampioenschap of op het toekomende kampioenschap,
naargelang het feit al dan niet vóór 1 november aan de KBAB werd ter kennis
gebracht.
C. Programma
Mannen
Loopnummers : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m, 110 m
horden, 400 m horden, 3000 m steeple
Kampnummers : verspringen, hinkstapsprong, hoogspringen, polsstokspringen,
kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, hamerslingeren.
Estafetten : 4 x 100 m, 4 x 400 m
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Loopnummers : 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m horden, 400 m
horden
Kampnummers : verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen,
polsstokspringen, hinkstapsprong, hamerslingeren
Estafetten : 4 x 100 m, 4 x 400 m
D. Tijdschema
MANNEN

VROUWEN

12.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.15
14.30
14.40
14.50
15.05
15.15
15.25
15.30
15.40
15.55
16.15
16.45
17.00

12.30
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.15
14.30
14.40
15.00
15.15
15.15
15.20
15.35
15.50
16.30
16.45

Hamerslingeren
400 m horden
Polsstokspringen
Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Speerwerpen
100 m
800 m
1500 m
200 m
3000 m
Hinkstapsprong
110 m horden
Discuswerpen
400 m
5000 m
3000 m steeple
4 x 100 m
4 x 400 m

Hamerslingeren
400 m horden
Hoogspringen
Speerwerpen
Kogelstoten
Verspringen
Polsstokspringen
100 m
800 m
1500 m
100 m horden
Discuswerpen
Hinkstapsprong
200 m
400 m
3000 m
4 x 100 m
4 x 400 m

E. Inschrijvingen
1. Uiterlijk 30 minuten vóór het voorziene uur, volgens het officieel tijdschema,
moeten de inschrijvingskaartjes van de individuele deelnemers in het bezit zijn van de
administratief scheidsrechter.
Op de inschrijvingskaartjes dient te worden vermeld :
a) naam en voornaam van de atleet
b) categorie en geboortejaar van de atleet
c) startnummer
d) nummer waaraan de atleet deelneemt
e) naam van de vereniging : officiële afkorting
f) de beste prestatie in dit nummer gelukt sinds 1 april van het vorig sportseizoen.

d) Scholieren jongens : 110H, 400H, 5000m, 3000st, kogel, discus, speer en hamer.
De afwijkingen die voor bepaalde atleten door de technisch directeurs werden
toegestaan worden voor deze interclubmatchen niet aanvaard.
7. Op uitzondering van atleten van Belgische nationaliteit voor wie het een eerste
aansluiting betreft, mag een vereniging enkel atleten opstellen die vóór 1 januari van
het lopende sportjaar waren aangesloten, ofwel werden her-aangesloten na opzeg van
lidmaatschap binnen de wettelijke periode. Een atleet die na 1 januari lid werd van een
andere vereniging kan door zijn oude vereniging eveneens niet worden opgesteld.

4. Een atleet mag maximum deelnemen aan :
- 2 individuele nummers en 1 estafettenummer
of
- 1 individueel nummer en 2 estafettenummers

Volgende buitenlandse atleten mogen deelnemen aan de Interclub:
- Buitenlanders .beschikkend over een definitieve verblijfsvergunning voor België met
name die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of
het wachtregister van een Belgische gemeente.
- Buitenlanders die houder zijn van een in België afgeleverd diplomatieke, consulaire
of bijzondere identiteitskaart.
- Buitenlanders, tijdelijk verblijvend in België of beschikkend over een tijdelijke
verblijfsvergunning (geldig op dag van wedstrijd); bijkomende voorwaarde : geen lid
zijn van een vereniging in het buitenland.
- Buitenlanders woonachtig in het buitenland enkel indien ze geen lid zijn van een
vereniging in het buitenland.
- Buitenlanders, minderjarig en woonachtig in België, worden gelijkgesteld met
Belgen, voor deelname aan interclubwedstrijden.
- Uiterlijk 15 kalenderdagen voor de dag van de wedstrijd dient de aanvraag voor
deelname van buitenlanders bij de liga te zijn (formulier op extranet).

5. Aantal atleten die mogen dubbelen in individuele nummers :
- mannen
5
- vrouwen
4

8. Uiterlijk 15 minuten vóór het voorziene uur, volgens het officieel tijdschema, dienen
de namen van de deelnemers aan de estafetten te worden gemeld aan de administratief
scheidsrechter.

6. Zijn startgerechtigd : de Cadetten, Scholieren, Juniores, Seniores en Veteranen met
een startnummer van het lopende sportjaar. Nochtans zijn de volgende nummers
verboden voor :
a) Cadetten meisjes : 100H, 400H, 3000m, kogel, speer en hamer;
b) Scholieren meisjes : 100H, kogel, speer en hamer;
c) Cadetten jongens : 110H, 400H, 3000m, 5000m, 3000st, kogel, discus, speer en
hamer;

F. Banen en volgorde van de pogingen

2. De atleten dienen hun identiteitskaart of ander officieel justificatiedocument ter
beschikking te stellen van de scheidsrechter als deze erom verzoekt.
3. Een vereniging mag in ieder individueel nummer slechts 1 atleet opstellen. Vereist
minimum aantal atleten per vereniging in individuele nummers :
- mannen
13
- vrouwen
10
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1. De atleten worden gerangschikt volgens de prestatie vermeld op het
inschrijvingskaartje. De atleten zonder prestatie worden alfabetisch onderaan de lijst
toegevoegd.

2. Voor de loopnummers in banen wordt volgend rooster in acht genomen :

G. Aantal pogingen – verplichte hoogten van de lat – afstand van de afstootplank

a) Terrein met 7,8 of 9 banen

Tijden : 1

2

3

4

5

6

1. Het aantal pogingen alsook de eventuele barrage wordt bepaald volgens het
reglement van de IAAF.

100-100h-110h
200m-4x100
400m-400h-4x400m

Baan :

4
4
3

5
5
4

3
6
5

6
3
6

2
7
7

7
2
2

b) Terrein met 6 banen

Tijden : 1

2

3

4

5

6

100-100h-110h
200m-4x100
400m-400h-4x400m

Baan :

3
4
3

4
5
4

2
3
5

5
6
6

1
2
2

6
1
1

c) 800m (1 reeks)

Tijden : 1
7

2
8

3
9

4
10

5
11

6
12

3
8
3
7
3
7
3
6

4
8
4
2
4
7
3
6

5
2
4
2
4
2
4
2

5
2
5
8
5
2
4
2

6
9
6
1
6
1
5
1

7
1
6
1
6
1
5
1

terrein 9 banen
terrein 8 banen
terrein 7 banen
terrein 6 banen

3. Voor de andere loopnummers worden de atleten opgesteld (in stijgende volgorde)
volgens hun prestatie.
4. Voor de kampnummers wordt de volgorde van de deelnemers bepaald volgens hun
prestatie : de minst goede prestatie begint. Hinkstapsprong : mannen : de mannen die
opteren voor een afstootplank op 11 m komen eerst aan de beurt; vrouwen : de
vrouwen die opteren voor een afstootplank op 9 m komen eerst aan de beurt.
5. Voor de estafettenummers zal de baanindeling gebeuren op basis van de voorlopige
rangschikking na 13 nummers bij de mannen en na 10 nummers bij de vrouwen.
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2. Verplichte hoogten van de lat :
Hoogspringen mannen : 1.70-1.75-1.80-1.85-1.90-1.95-1.98 + 3 cm
Polsstokspringen mannen : 3.00-3.20-3.40-3.60-3.80-4.00-4.20-4.40-4.60-4.804.90 + 10 cm
Hoogspringen vrouwen : 1.40-1.45-1.50-1.55-1.60-1.63 + 3 cm
Polsstokspringen vrouwen : 2.00–2.20–2.40–2.60-2.80 + 10 cm
3. Afstootbalk bij de hinkstapsprong :
- mannen : 11 m of 13 m
- vrouwen 9 m of 11 m
H. Toekenning van de punten - Sancties
1. Individuele nummers en estafetten : 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1 punt.
2. Aan atleten en estafetteploegen zonder geldige prestatie worden geen punten
toegekend.
3. In geval van ex-aequo in de individuele nummers en in de estafetten wordt het totaal
van het aantal toe te kennen punten verdeeld door de betrokken atleten of de betrokken
clubs.
4. In geval van een ex-aequo in de eindrangschikking, is het aantal overwinningen in de
individuele nummers en de estafettenummers doorslaggevend. Als dit geen uitsluitsel
geeft zal met de tweede plaatsen, daarna de derde plaatsen, ....... rekening worden
gehouden.
5. Niet-naleving van de bepalingen onder punt E.4, E.6 en E.7 heeft de diskwalificatie
van de betrokken atleet tot gevolg in alle nummers waaraan hij heeft deelgenomen. Dit
geldt ook voor eventuele estafettenummers m.b.t. de toegekende punten. Voor de
betrokken nummers zal dan een nieuwe puntentoekenning worden opgesteld.
6. Niet-naleving van de bepaling onder E.5 heeft een sanctie tot gevolg van 30 punten
per atleet die het maximum toegelaten aantal overschrijdt.

I. Klachten
L. In voege treden
Klachten dienen uiterlijk 30 minuten na de bekendmaking van het resultaat van het
nummer te worden neergelegd bij de scheidsrechter. Elk resultaat dient zo vlug
mogelijk na het beëindigen van het nummer te worden medegedeeld en te worden
uitgehangen op een goed bereikbare plaats. Het uur van de mededeling dient te worden
vermeld.
Klachten omtrent de puntentelling, de niet-gerechtigde deelneming van atleten,
foutieve verklaringen op de inschrijvingskaartjes, dienen aangetekend te worden
verstuurd naar het secretariaat van de K.B.A.B., in de loop van de week volgend op de
wedstrijd. Tegen de ter zake genomen beslissingen van de K.B.A.B. is geen beroep
mogelijk.
J. Sancties
1. Deelnemen met onvoldoende atleten (cfr. E.3) wordt beboet met een bedrag dat
jaarlijks door de K.B.A.B. wordt bepaald.
2. Onjuiste verklaringen op de inschrijvingskaartjes zullen worden beboet met een
bedrag dat jaarlijks door de K.B.A.B. wordt bepaald.
K. Bijzondere schikkingen
1. Elke deelnemende vereniging dient verplicht 1 jurylid ter beschikking te stellen, op
last van een boete van 75 euro. Het betrokken jurylid heeft enkel recht op zijn
prestatievergoeding.
2. De administratief scheidsrechter is alleen verantwoordelijk voor de baanindeling en
de volgorde van de atleten in de kampnummers. Hij controleert ook de
puntentoekenningen en de puntentelling.
3. Voor de loopwedstrijden met gebruik van startblokken is de valse startdetectie
verplicht.
4. Dubbele elektronische tijdopname is verplicht.
5. Aanwijsborden, indien mogelijk draaiend, zijn verplicht voor de loop- en de
kampnummers.
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Dit reglement treedt in voege met ingang van de Interclubkampioenschappen 2013

