WEDSTRIJDBEPALINGEN
*** BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN ***
VELDLOPEN (CROSS)
1. WEDSTRIJDBEPALINGEN
a) Bij de Brabantse Kampioenschappen Veldlopen (Cross) is het wedstrijdreglement (WR) van de Atletiekunie
onverkort van toepassing, tenzij daarvan in deze wedstrijdbepalingen van wordt afgeweken.
b) De wedstrijdbepalingen zijn van kracht met ingang van 01-JAN-2022.
2. AANVRAGEN
a) Aanvragen om de kampioenschappen veldloop (cross) te mogen organiseren dienen vóór 1 maart van het jaar
voorafgaande aan de wedstrijd kenbaar gemaakt te worden aan de regiovertegenwoordiger* van de regio die de
wedstrijd toegewezen heeft gekregen.
b) In het najaarsoverleg van de kalender coördinatoren van de Brabantse regio’s wordt de toewijzing van de
organisatie van het kampioenschap voor het komende jaar vastgelegd.
c) Zo spoedig mogelijk daarna zal de kalendercoördinator de inschrijving voor de organisatie openstellen en de
wedstrijd toewijzen aan een organisator binnen de betreffende regio.
d) In het ”overzicht van toewijzing” worden jaarlijks de wedstrijddata, regiotoewijzing en, voor zover al bekend, de
organiserende vereniging vermeld.
3. GEDELEGEERDE
a) De kalender coördinator van de regio waarin het kampioenschap gehouden wordt, treedt op als gedelegeerde.
b) De organiserende vereniging dient uiterlijk zes weken van tevoren contact op te nemen met deze
gedelegeerde.
4. TIJDSCHEMA/CHRONOLOOG EN UITNODIGING
a) Het voorlopig tijdschema (chronoloog) voor deze wedstrijd dient uiterlijk vier weken van tevoren in het bezit
te zijn van de gedelegeerde. Deze dient er dan – eventueel na overleg met de wedstrijdleider – zijn
goedkeuring aan te geven.
b) De organiserende vereniging dient alle verenigingen van de provincie Noord-Brabant een uitnodiging te
sturen. Bij deze uitnodiging aan de verenigingen dient het voorlopig tijdschema meegezonden te worden.
c) Het voorlopig tijdschema en de uitnodiging, alsmede deze wedstrijdbepalingen, dienen tevens te worden
opgenomen op de website van de organiserende vereniging.
5. INSCHRIJFBEPALINGEN
a) Deelname aan de Brabantse Kampioenschap Veldlopen (cross) kunnen alleen atleten die woonachtig zijn in de
provincie Noord-Brabant of lid zijn van een atletiekvereniging in de provincie Noord-Brabant.
b) De inschrijving voor het Brabants Kampioenschap sluit uiterlijk één (1) uur voor aanvang van de wedstrijd.
c) Men kan wel na-inschrijven voor de algemene wedstrijd, maar neemt dan niet deel aan het Brabants
Kampioenschap.
6. AFSTANDEN
a) De afstanden die gelopen dienen te worden bij de veldloop (cross) worden vastgesteld volgens het
wedstrijdreglement van de Atletiekunie.
7. INSCHRIJFGELD
a) De inschrijfgelden worden door de organiserende vereniging vastgesteld.
8. ONKOSTEN WEDSTIJDORGANISATIE
a) Alle kosten die voor de wedstrijdorganisatie gemaakt worden zijn voor rekening van de organiserende
vereniging.
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9. INDIVIDUEEL BRABANTS KAMPIOENSCHAP
a) Het individueel Brabants Kampioenschap Veldlopen (cross) wordt georganiseerd voor de categorieën:
Jongens / Mannen
Jongens U9 (Pupillen C)
Jongens U10 (Pupillen B)
Jongens U12 (Pupillen A)

Meisjes / Vrouwen
Meisjes U9 (Pupillen C)
Meisjes U10 (Pupillen B)
Meisjes U12 (Pupillen A)

Jongens U14 (Junioren D)
Jongens U16 (Junioren C)
Mannen U18
Mannen U20

Meisjes U14 (Junioren D)
Meisjes U16 (Junioren C)
Vrouwen U18
Vrouwen U20

Mannen Senioren
Mannen M35
Mannen M45
Mannen M55
Mannen M65+

Vrouwen Senioren
Vrouwen Masters V35
Vrouwen Masters V45+

b) De kampioenschappen in de diverse categorieën worden alleen gehouden wanneer voor elke categorie
minimaal vijf atleten hebben voor-ingeschreven én ook daadwerkelijk zijn gestart. Is dit niet het geval dan
worden categorieën samengevoegd. De organiserende vereniging draagt er zorg voor, dat de atleten hiervan in
kennis gesteld worden uiterlijk bij de aanvang van de wedstrijd.
10. PRIJZEN
a) Voor de nummers 1, 2 en 3 per categorie van het Brabants Kampioenschap Veldlopen wordt een medaille ter
beschikking gesteld, welke van een kwaliteit zijn een Brabants Kampioenschap waardig.
11. AFGELASTING
a) Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende
vereniging zo spoedig mogelijk de gedelegeerde en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.
In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.
b) Indien de wedstrijdkalender het toelaat, zal door de gedelegeerde een andere vervangende datum worden
vastgesteld.
12. JURY
a) De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury (microfonist, wedstrijdleider, een of meerdere
scheidsrechters, starter en juryleden).
13. CONTROLE UITSLAGEN
a) De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen nogmaals te controleren. Eventuele wijzigingen dienen
binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de gedelegeerde.
b) De complete uitslag dient binnen vijf dagen na de wedstrijd aan de gedelegeerde, het Bondsbureau van de
Atletiekunie en alle deelnemende verenigingen te worden gezonden.
c) De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen een vermeende
foutieve uitslag. Zij stellen de gedelegeerde hiervan schriftelijk op de hoogte.
d) De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties tot tenminste één maand na de
wedstrijd. De gedelegeerde heeft het recht deze zaken op te vragen.
14. BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN
a) In geval van protesten welke niet met behulp van het Atletiekunie wedstrijdreglement kunnen worden opgelost
beslist de wedstrijdleider en/of scheidsrechter(s).
15. EVALUATIE
a) De organiserende vereniging evalueert de wedstrijd binnen twee (2) maanden na afloop en stelt deze evaluatie ter
beschikking aan de regio kalendercoördinator.
EINDE DOCUMENT
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