“ Reglement voor BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN
PUPILLEN INDIVIDUEEL” versie 1-2-2016
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COORDINATIE
De coördinatie van deze wedstrijd is in handen van de kalendercoördinator van de regio
of een andere door de regio gedelegeerde persoon, van de regio in welke de wedstrijd
wordt gehouden.
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WEDSTRIJDREGLEMENT
Voor deze wedstrijd zijn de reglementen van de AU met betrekking tot pupillen ( Athletics
Champs) van toepassing, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken.
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LEEFTIJDSINDELING.
a. Pupillen worden onderscheiden in: Minipupillen, pupillen C, pupillen B en pupillen

A.
Bij de pupillen wordt de volgende leeftijdsindeling gehanteerd
- Jongens/meisjes mini-pupillen: niet jonger dan 7 jaar*, ( er is geen apart
kampioenschap voor mini’s. Zij mógen starten bij de C pupillen (zie 3b)
- Jongens/meisjes pupillen C 8- jaar*
- Jongens/meisjes pupillen B: 9 jaar*
- Jongens/meisjes pupillen A: 10 en 11 jaar*
*Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt, dat deze in het lopende jaar moeten
worden bereikt.
b. Uitkomen in andere leeftijdscategorieën
Minipupillen mogen in wedstrijden meedoen bij de categorie pupillen C. De
puntentelling is conform C prestatie/telling
(noot voor de organisatie: inschrijving minipupillen blokkeren!!)
De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen.
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AANVRAGEN ORGANISATIE WEDSTRIJD.
In het overleg tussen de coördinatoren van alle Brabantse regio’s wordt vastgesteld in
welke regio de wedstrijd zal worden georganiseerd. De betreffende regio brengt deze
wedstrijd onder bij een onder die regio vallende vereniging.

5.

INSCHRIJFGELD.
Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd bedraagt euro 4,00 per deelnemer.
Het gebruik van ET is verplicht. Een 2de ET is wenselijk maar mag niet leiden tot een
verhoogd inschrijfgeld.
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INSCHRIJVINGEN.
Inschrijving is mogelijk voor alle categorieën pupillen van de Brabantse verenigingen.
a. Zie voor het maximum aantal deelnemers punt 7
b. Inschrijvingen dienen uiterlijk 10 dagen vóór de wedstrijddatum in het bezit te zijn van
de organiserende vereniging.
c. De inschrijving sluit uiterlijk 10 dagen voor de wedstrijd.
d. De definitieve deelnemerslijst wordt uiterlijk 7 dagen voor de wedstrijd gepubliceerd.
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PROGRAMMA
Het BK pupillen zal worden uitgevoerd op basis van de regels van Athletics Champs

In de even jaren zal het chronoloog van de tweede competitiewedstrijd worden
gevolgd.
In de oneven jaren zal het chronoloog van de eerste competitiewedstrijd worden
gevolgd.
Daar het een individuele wedstrijd is vervalt het onderdeel estafette en bij de B-CM
pupillen wordt de hordenpendel (chronoloog 2-4) vervangen door 40 meter sprint.
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MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS
Zowel jongens, als meisjes
Pupillen - A : 48
Pupillen - B : 24
Pupillen - C: 24
Totaal derhalve max. 192 atleten
Wanneer het aantal inschrijvingen groter is dan de maximumaantallen zal
geselecteerd worden aan de hand van de op dat moment bekend zijnde beste
prestaties die de atleten geleverd hebben tijdens de regio pupillen
competitiewedstrijden van het lopende jaar.
De atleten van één vereniging zullen zo veel als mogelijk in het zelfde team worden
ingedeeld.
De verenigingen krijgen van de organisator uiterlijk 8 dagen voor de wedstrijddag
bericht, wanneer atleten niet geaccepteerd zijn.

9.

AANTAL POGINGEN / STARTS.
De regels van Athletics Champs zijn leidend in dit kampioenschap. Derhalve zijn het
aantal pogingen aan het tijdschema gekoppeld.
Indien gebruik gemaakt wordt van ET kan er maximaal 3 keer gestart worden op de
sprint/horden

10.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT.
Het chronologisch overzicht van de BK pupillen individueel is bijgevoegd in een bijlage

11

PUNTENTELLING.
Bij de wedstrijd dient gebruik gemaakt te worden van de puntentelling Athletics Champs
De organisatie dient gebruik te maken van minimaal één elektronische tijdwaarneming
apparatuur.

12.

ACCOMMODATIE EN TERREININRICHTING.
a. De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria
van de A.U.; in elk geval dient de coördinator akkoord te gaan met de accommodatie.
De terreinindeling is bijgevoegd in bijlage 2 van dit reglement
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AFGELASTING.

a. Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden
afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de coördinator en de
deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.
b. In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële
tegemoetkoming
c. Indien de wedstrijdkalender het toelaat zal in overleg met de kalendercoördinatoren
een andere datum worden vastgesteld
14

JURY
a. De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury, tevens rekening houdend
met de eis van elektronische tijdwaarneming. (microfonist, wedstrijdleider en 16
hoofdjuryleden.)

b. Per 4 deelnemende atleten moet een vereniging voor een assistent jurylid of
teambegeleider zorgen. Mocht dit onvoldoende assistentie opleveren, dan moet per 3
deelnemende atleten assistentie
worden geleverd.
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CONTROLE UITSLAGEN.
a. De organisatie is verplicht gebruik te maken van “atletiek.nu”
b. De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals
te controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te
worden gemaakt aan de coördinator.
c. De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren
tegen een foutieve puntentelling. Zij stellen de coördinator hiervan schriftelijk of per mail
op de hoogte.
d. De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties en
puntenwaardering tot tenminste één maand na de wedstrijd. De coördinator heeft het
recht deze zaken op te vragen.
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BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN.
Bij problemen en protesten beslist de wedstrijdleider tot 1 uur na de laatste prijsuitreiking,
daarna wordt deze taak overgenomen door de coördinator of de gedelegeerde..
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt in laatste instantie beslist door de
gezamenlijke coördinatoren van de regio’s.
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PRIJZEN.
a. voor de meerkampen zullen prijzen beschikbaar zijn voor de eerste 3 van elke
categorie.
b. De kosten van deze prijzen zijn voor rekening van de organiserende vereniging.
c. Alle deelnemers ontvangen een diploma waarop de prestaties vermeld worden.
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EVALUATIE
De organiserende vereniging evalueert de wedstrijd binnen twee maanden na afloop en
stelt deze evaluatie ter beschikking aan de regio kalendercoördinator

