JEUGDCRITERIUM 2018
REGLEMENT
Registratie Termijn
Inschrijvingen moeten par mail, post of fax uiterlijk op Dinsdag 11
SEPTEMBER 2018 middernacht ingediend worden.
Alle inschrijvingen die na deze datum ingediend zou worden zullen geweigerd worden.
Inschrijvingen zullen op voorkeur door de secretarissen van de clubs of hun vervangers
ingediend worden.

Hoe kan men een atleet inschrijven
Op een lijst, of bij voorkeur in een Excel-bestand, die absoluut uit de volgende vermeldingen
(beter in vreschillende kolomen doorgeven) in volgorde bestaat :
Kolom 1 : Gekozende Proef (ven)
Kolom 2 : Atleet's Naam
kolom 3 : Voornaam
kolom 4 : Startnummer
kolom 5 : Geboortejaar
kolom 6 : Club
kolom 7 : Categorie
kolom 8 : Seks
kolom 9 : Beste prestaties in 2018
kolom 10 : Datum en plaats waar de beste prestatie werd bereikt.
LET OP, de atleten waarvoor deze inlichtingen niet in de volgorde zouden verschijnen zullen
nooit in aanmerking komen voor de selectie van de deelnemers.
Indien mogelijk, beter een lijst in Excel-formaat sturen met de verschillende items
gevraagd in volgorde in aparte kolommen.
Bestanden die onjuist worden ingevuld zullen aan de afzender teruggestuurd worden,
zonder dat dit een extra indieningstermijn zou geven. Pas dus op om uw bestanden niet
te dicht van de deadline te sturen.

De estafetten
Geen voorafgaande registratie.
Elke club kan twee teams per categorie inschrijven
De samenstelling van de team moet bij het secretariaat ingediend worden VÓÓR 9.30 uur.
De aflossingen zullen aan het begin van de wedstrijd doorgaan.

Rekening houdend met de prestaties
Alleen de werkelijke prestaties bereikt tijdens de 2018 seizoen komen in aanmerking voor
de selectie.
Het is vereist dat iedereen sportief blijft, zodat fantasievolle prestaties (niet uitgevoerd) niet
worden weergegeven. In het geval van niet juiste prestaties, behoudt zich de CABW het
recht om de registratie van de atleet voor betreffende proef te weigeren.
Zorg ervoor dat uw dossier zorgvuldig te lezen alvorens te verzenden.

Maximum aantal proeven per atleet
MAXIMUM 2 (twee) proeven per atleet
Een atleet kan worden ingeschreven (en zal in aanmerking komen) voor maximaal twee
afzonderlijke proeven. Een atleet kan zich inschrijven in twee individuele races.
Als een atleet ingeschreven wordt voor meer dan twee proeven (met uitzondering van
aflossingen), wordt alleen de eerste twee in de volgorde proeven in overweging
genomen. Alle andere in de volgorde inschrijvingen zullen worden beschouwd als nietbestaand. Geen toestemming om verandering of kiezen van proef zal worden gegeven.

Aantal geselecteerde atleten.
In principe worden de best 18 (misschien 24) atleten gekozen voor lopen, de top 16 atleten
voor alle andere proeven met uitzondering van polsstock en hoogte waar het aantal
geselecteerde atleten tot 12 beperkt werd.
Elke secretaris zal een lijst van geselecteerde atleten met de samenstelling van de reeksen
voor zondag 16 september 2018 krijgen. Deze lijst zal ook beschikbaar zijn op de website op
dezelfde datum.

Bevestiging van aanwezigheid
Atleten vereist zal zijn om aan het secretariaat voor de registratie in te dienen binnen 30
minuten voor de start van de race of de proef.
Na deze periode zal de sporter eerder geregistreerde geacht verlaten en zou eventueel kunnen
vervangen worden.

Features
Verspringen Benjamines Benjamins.
Het meten van prestaties wordt alleen verticaal van de afzetlijn. Aanloop wordt beperkt tot 15
meter voor benjamins.

Wijziging van proef
Zodra de selectie vastgesteld is en beschikbaar wordt op de website van CABW worden geen
verdere wijzigingen toegestaan.
Veranderingen zullen alleen gebeuren als er iets mis is gegaan met de oprichting van de lijsten
en alleen als het mogelijk is.

Timing
De elektronische timing worden gebruikt voor alle lopen.

Selectie van de finalisten voor sprint en horden
Worden gekwalificeerd voor de finale, atleten die de beste prestatie beste tijd) in alle series
bereiken. (De winnaars van de serie wordt niet gegarandeerd aan de finale deel te nemen).
In het geval van identieke prestaties van de toewijzing van plaatsen in de finale, wordt ervan
uitgegaan op zijn beurt:
 de tiebreak naar 1000e van een seconde
 de loting in het bijzijn van afgevaardigden.
Voor de 300m is er geen reeks. Atleten worden geselecteerd volgens de behaalde tijd

Podiumplaatsen
Een podium wordt toegekend aan de top 3 atleten in elk proef met een medaille en een diploma
overhandigd aan de winnaar van elk proef.

Uitzondering
Elk item die niet in dit reglement geregeld is blijft de exclusieve bevoegdheid van CABW.

600m en 1000m buiten criterium
Proeven van 600m en 1000m buiten wedstrijd zullen worden gehouden tussen 14.00 en 14.30
uur voor atleten die niet voor die binnen criterium 600m en 1000m worden geselecteerd. De
inschrijving voor deze proeven zijn alleen op het terrein tussen 11.30 en 12.30.

*
* *

