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ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR BAANWEDSTRIJDEN VAN DE
SURINAAMSE ATLETIEK BOND
Artikel 1.
1.1

De lokale wedstrijden opgenomen in de wedstrijdkalender worden georganiseerd door of onder
auspiciën van de Surinaamse Atletiek Bond.

1.2

Het seizoen 2019 start op 19 januari 2019 en eindigt op 31oktober 2019.

1.3

De wedstrijden worden gehouden op de aangegeven accommodatie.

1.4

De aanvangstijd is op de zaterdag en zondag stipt om 09.00 uur ’s morgens tenzij anders vermeld
wordt. Atleten die op dat tijdstip moesten starten en niet aanwezig zijn zullen niet tot dat onderdeel
worden toegelaten.

1.5

De Technical meeting is om 08.30u tenzij anders vermeld wordt.

Artikel 2.
2.1.

De wedstrijden zijn toegankelijk voor de leden van de lidverenigingen die voorkomen in het
bestand.

2.2.

Personen die aan de wedstrijden wensen deel te nemen en lid zijn van een bij de Surinaamse
Atletiek Bond aangesloten vereniging mogen alleen door de betreffende vereniging worden
aangemeld voor de wedstrijden.

2.3.

Deelnemers die door twee verenigingen worden aangemeld zullen niet worden toegelaten tot de
wedstrijd.

2.4.

Alle atleten die voorkomen in het bestand van de Surinaamse Atletiek Bond zullen voorzien
worden van een vast nummer waarmee zij aan elke wedstrijd moeten deelnemen. Dit nummer
kost SRD. 10,- voor het seizoen 2019.

2.5.

Registratie van nieuwe atleten kan alleen geschieden door middel van een ingevuld registratieformulier vergezeld van een uittreksel uit het bevolkingsregister en betaling van de kosten
genoemd in artikel 2.4.
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Artikel 3. Leeftijdscategorieën
De indeling in een leeftijdsklasse geschiedt op basis van de leeftijd die de atleet bereikt zal hebben op 31
december van het jaar van de wedstrijd.
De volgende leeftijdscategorieën zullen gehanteerd worden:

CATEGORIE

LEEFTIJD
Per 31 december2019

Veteranen
Senioren
U23
Junioren (U20)
Jeugd (U18)
Pupillen B (U15)
Pupillen A (U13)
Mini-pupillen B (U11)
Mini-pupillen A (U9)

35 jaar of ouder
23 jaar of ouder
20, 21 en 22
18 en 19
16 en 17
14 en 13
12 en 11
10 en 9
8 en jonger

GEBOORTEJAAR
1984 en daarvoor
1996 en daarvoor
1999, 1998 en 1997
2000 en 2001
2002 en 2003
2005 en 2006
2008 en 2007
2010 en 2009
2011 en daarvoor

Kid's Athletics Programma
Vanaf 6-7 tot en met 9 wordt Kids' Athletics Programma zoals door de IAAF is ontwikkeld uitgevoerd.
Multi-Events Programma
De Pupillen A; 11 en 12 jaar en Pupillen B; 13 en 14 jaar doen de Multi Events. Pupillen A de Pentathlon
bestaande uit 60m sprint-Hoogspringen-Verspringen-(baseball) werpen- 800m. Pupillen B de Heptathlon
bestaande uit 80m-Verspringen-Kogelstoten-80mH-Hoogspringen--(baseball) werpen- 1200m. Verder
hebben beide klassen een Mixed Relay 4x100m, bestaande uit twee jongens en twee meisjes.
Zie NACAC-Age Group 11,12,13,14 Scoring Tables-Revised 2017.

Artikel 4. Dispensatie
Dispensatie voor deelname aan onderdelen in een naast hogere klasse dient schriftelijk aangevraagd te
worden en wordt door de wedstrijdcommissie verleend onder de volgende voorwaarden:
De meisjes en jongens in de leeftijden 6 tot en met 11 jaar mogen niet participeren in onderdelen van een
hogere categorie.
De meisjes en jongens van de leeftijden 12, 13 en 14 jaar mogen participeren in onderdelen van een naast
hogere categorie als de atleet een prestatie gelijk aan tenminste de zesde plaats in de ranking van die
categorie heeft geleverd.
De meisjes en jongens van de categorie U15 mogen deelnemen aan onderdelen van de categorie U18 als de
atleet een prestatie gelijk aan tenminste de zesde plaats in de ranking van die categorie heeft geleverd.
De atleten van de categorie U18 mogen deelnemen aan de onderdelen van de categorie Jeugd als de atleet
een prestatie gelijk aan tenminste de zesde plaats in de ranking van die categorie heeft geleverd.
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De atleten geboren in 2003 (laatste jaar in de categorie Jeugd) mogen deelnemen aan onderdelen van de
categorie Junioren als de atleet een prestatie gelijk aan tenminste de zesde plaats in de ranking van die
categorie heeft geleverd.
De atleten in de categorie U23 mogen deelnemen aan onderdelen in de categorie senioren als de atleet een
prestatie gelijk aan tenminste de zesde plaats in de ranking van die categorie heeft geleverd.
Het leveren van het bewijs ligt bij de aanvrager.
Artikel 5. Inschrijving
5.1

Het inschrijfformulier wordt aan alle verenigingen gezonden.

5.2

De inschrijving voor de wedstrijden vindt plaats op het toegezonden inschrijfformulier van de
Surinaamse Atletiek Bond. Dit inschrijfformulier dient volledig, zonder wijzigingen in de lay-out
te worden ingevuld en per mail opgestuurd naar het email adres van de Surinaamse Atletiek Bond.
De inschrijving sluit op de aangegeven datum om 24.00 uur.

5.3

Het inschrijfgeld bedraagt voor alle categorieën SRD 7,50 per deelnemer.
Het inschrijfgeld kan in kontanten worden voldaan. Op de dag van de technical meeting wordt een
kwitantie verstrekt.

5.4

Het aantal onderdelen waarvoor een atleet mag worden ingeschreven is gesteld op drie en eventueel
de estafette.

5.5

Verenigingen die hun leden voor de wedstrijden hebben ingeschreven zijn, met in achtneming van
artikel 5.2., gehouden deze inschrijving gestand te doen. Het niet voldoen aan het in artikel 5.2.
gestelde levert de vereniging een boete op van SRD. 7,50,- per deelnemer per onderdeel. De
rekening wordt aan het einde van het wedstrijdseizoen aangeboden aan de vereniging. Het bedrag
van de rekening dient voor de aangegeven termijn worden gestort op de rekening van de
Surinaamse Atletiek Bond.

Artikel 6. Technical meeting
De Technical meeting wordt een half uur vòòr de wedstrijd gehouden. Op deze bijeenkomst wordt
het definitieve wedstrijdprogramma doorgegeven. Deelnemers die niet aan de start of op het veld
verschijnen zonder vooraf te zijn afgemeld, mogen niet aan een ander onderdeel deelnemen.

Artikel 7. Serie- en baanindeling
7.1

De serie- en baanindeling vindt plaats op basis van de inschrijftijden. De lopers met de snelste
tijden worden niet in dezelfde serie geplaatst, tenzij er maar een serie wordt gelopen die direct de
finale is. Indien mogelijk worden deelnemers van dezelfde vereniging niet in dezelfde serie
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geplaatst. De lopers met de snelste tijden worden in de halve finale en finale als volgt geplaatst in
de banen 3 - 4 - 2 - 5 - 1 en 6.
7.2.

De kwalificatie voor de halve finale en de finale in de onderdelen 80m,100 m, 150 m, 200 m, 400
m, 80 m H, 100 m H, 110 m H, 300 m H en 400 m H en de estafettes is als volgt:
Bij twee series wordt direct halve finales gelopen en plaatsen zich de nrs 1 en 2 en de twee
tijdsnelsten voor de finale.
Bij drie wordt direct halve finales gelopen en plaatsen zich de nrs 1 en de 3 tijdsnelsten voor de
finale.
Bij 4 en 5 series plaatsen zich de nrs 1 en 2 van elke serie aangevuld met de tijdsnelsten tot een
deelnemersveld van twaalf voor de twee halve finales.
Bij 6 t/m 11 series plaatsen zich de nr’s 1 van elke serie aangevuld met de Tijdsnelsten uit tot een
deelnemersveld van twaalf voor de twee halve finales.

7.3

De baanindeling van de finale vindt als volgt plaats:
1. de atleet met de eerste, tweede en derde snelste tijd krijgt respectievelijk de 3e, 4e en 5e baan
2. de atleet met de vierde, vijfde en zesde tijd, krijgt respectievelijk de 2e, 1e, en 6e baan.

7.4.

Op de 800 m wordt er in banen gestart en gelopen tot de overgangslijn, Deze bevindt zich op 100m
van de startlijn en is gemarkeerd door een witte lijn met aan de uiteinden van deze lijn een rode
vlag. Na deze lijn mogen de deelnemers hun baan verlaten. De serie indeling vindt plaats op basis
van de inschrijftijden. Er worden series gelopen bestaande uit maximaal 12 deelnemers.
Vanaf de 1500 m wordt niet gestart in banen maar achter de reguliere gebogen lijn.
De wedstrijdleider bepaalt in welke banen er twee atleten mogen starten.

7.5

Gelijk eindigen.
Om te bepalen of er in een serie waarbij het gaat om het overgaan naar de volgende ronde op basis
van de gelopen tijden sprake is van een gelijke stand, moet de chef tijdwaarneming de door
betreffende atleten gelopen niet afgeronde handtijden in aanmerking nemen. Als op deze manier
wordt vastgesteld dat er een gelijke stand in de rangorde is dan moet er worden geloot. Als er, op
basis van de tijd of plaats, sprake is van een gelijke stand voor kwalificatie naar een vervolgronde,
dan moeten de betreffende atleten in de volgende ronde worden geplaatst, of als dit niet mogelijk
is, (finale) moeten zij voor plaatsing in de finale loten.

7.6

De volgende minimumtijden zullen worden aangehouden tussen de laatste serie van een vorige
ronde en de eerste serie van een volgende ronde of de finale:
- tot en met 200 m: 45 minuten
- langer dan 200 m tot en met 1000 m: 90 minuten
- langer dan 1000 m: niet op dezelfde dag
Note: Op basis van bovengenoemde verplichte rusttijden zullen er bij de 1500m en lange
afstanden Time trials en geen series en finales gelopen worden. Dat wil zeggen dat de
rangschikking direkt plaats vindt op basis van tijd. Er is met het oog op de verplichte rusttijden
dus geen ruimte voor series en finales.

7.7

De kwalificatie bij de technische nummers is als volgt.
Indien zich minder dan 16 deelnemers hebben gemeld wordt een enkele kwalificatieronde
gehouden. In deze ronde krijgt elke deelnemer 3 pogingen waarna de beste 6 deelnemers overgaan
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naar de finale. In de finale krijgt iedere deelnemer 3 pogingen. De finale wordt aaneensluitend aan
de kwalificatie gehouden. De prestaties geleverd in de kwalificatieronde tellen mee in de
finaleronde
Bij 16 of meer deelnemers wordt in twee groepen deelgenomen aan de kwalificatie. Indien er geen
kwalificatie limiet is gesteld worden de 8 beste prestaties tot de finale toegelaten. Deze finale kent
geen historie en wordt niet op dezelfde dag gehouden.
Tijdens de finale wordt een kwalificatieronde gehouden. In deze ronde krijgt elke deelnemer 3
pogingen waarna de beste 6 deelnemers overblijven in de finale. In de finale krijgt iedere deelnemer
3 pogingen. De finale wordt aaneensluitend aan de kwalificatie gehouden. De prestaties geleverd
in de kwalificatieronde tellen mee in de einduitslag.

Artikel 8. Call Room
8.1

Atleten dienen zich 30 minuten voor aanvang van het betreffende onderdeel persoonlijk te melden
bij de callroom met medeneming van het startnummer bij de eerste oproep.

8.2.

Atleten die zich niet houden aan het in artikel 8.1 gestelde zullen van deelname aan het betreffende
onderdeel worden uitgesloten.

8.3.

Het afmelden van deelname aan een onderdeel geschiedt door de betreffende ploegleider.

8.5.

Atleten die zich hebben gekwalificeerd voor de volgende ronde of voor de finale worden hiervan
op de hoogte gesteld door de announcer.

8.6.

Een wedstrijdonderdeel heeft alleen voortgang als er tenminste atleten van twee of meer
verenigingen op dat onderdeel in die leeftijdscategorie zijn ingeschreven, met uitzondering van
kwalificatiewedstrijden.

Artikel 9. Wedstrijdmateriaal
De informatie over de maten en gewichten van het wedstrijdmateriaal voor de diverse categorieën zal vooraf
worden verstrekt, evenals de aanvangshoogten bij het hoogspringen.

Artikel 10. Protesten
Protesten die betrekking hebben op zaken die zich tijdens de wedstrijd voordoen, moeten door de
coach/begeleider bij de scheidsrechter worden ingediend. Dit moet gebeuren binnen 30 minuten na
bekendmaking van het resultaat. De scheidsrechter moet in eerste instantie een uitspraak doen op elk
protest. Indien gewenst kan de indiener bij de Jury d’Appel tegen de beslissing van de scheidsrechter in
beroep gaan.
Beroepen kunnen op een daartoe bestemd formulier, die gekocht kan worden voor SRD.75,- bij het
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wedstrijdsecretariaat worden ingediend bij de voorzitter van de Jury d’ Appel. Het protest moet binnen 1
uur na publicatie van de uitslag van het betreffend onderdeel worden ingediend.
De Jury d’Appel zal na ruggenspraak gehouden te hebben met de Scheidsrechter en de jury van het
desbetreffend onderdeel, bij monde van haar voorzitter en in aanwezigheid van de wedstrijdleider haar
bevinding mededelen aan de indiener van het protest. De uitspraak van de Jury d’ Appel is bindend. Binnen
7 dagen ontvangt het bestuur van de vereniging waartoe de indiener van het protest behoort een schriftelijke
bevestiging van de uitspraak van de Jury d’ Appel.

Artikel 11. Begeleiding
12.1
Op het wedstrijdterrein mogen zich alleen de deelnemers aan het op dat moment aan de gang zijnde
onderdelen bevinden.
12.2

Begeleiders mogen zich alleen bij de categorieën U-9, en U-12 en bij deelnemers met een
lichamelijke of verstandelijke beperking op het wedstrijdterrein begeven.

12.3

Deelnemers mogen warmlopen op de daartoe aangewezen locatie.

Artikel. 12. Wedstrijdreglement
De Bond is gehouden het wedstrijdreglement tijdig aan de verenigingen te verstrekken. Wijzigingen en
aanvullingen moeten op de Technical Meeting worden bekendgemaakt.
Coaches en atleten worden geacht de IAAF regels vervat in de Rulebook 2018-2019 te kennen.
Zie https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations

Artikel 13.
In alle gevallen waarin dit Regelement niet voorziet, beslist de Wedstrijdleider
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