
JEUGDCRITERIUM 2022 

Nieuw Reglement 
 
Alle inschrijvingen kunnen gebeuren via het formulier op onze site www.cabw.be / 
criterium. 
 
De clubs die dit wensen kunnen echter, zoals voorheen, ook de inschrijvingen van hun 
atleten doorsturen via het Excel-bestand. 
 
Dit bestand mag uitsluitend naar een van de volgende e-mailadressen worden 
verzonden: criterium@cabw.be of michel.vanhoucke@cabw.be. 

 

Deadline voor registratie 
Registraties moeten uiterlijk op Maandag 5 september 2022 om middernacht 
ingediend worden. Alle inschrijvingen die na deze datum binnenkomen, 
worden geweigerd. 
 
Individuele online registraties op de CABW-website zijn echter mogelijk en 
worden geaccepteerd tot 5 september 2022 om middernacht. 
 

Hoe een atleet te registreren 
Via het formulier op de CABW website of in een Excel-bestand dat ABSOLUUT 
de hieronder vermelde inlichtingen in volgorde vermelden: 
 
Kolom 1: Geselecteerde proef (proeven) 
Kolom 2: Naam en voornaam van de atleet 
Kolom 3: Rugnummer 
Kolom 4: Geboortejaar 
Kolom 5: Club 
Kolom 6: Categorie 
Kolom 7: Geslacht 
Kolom 8: Beste prestatie behaald in 2022 
Kolom 10: Datum en plaats waar de beste prestatie werd bereikt. 

 
LET OP: 
Alle inschrijvingen waarvoor de gevraagde informatie NIET VOLLEDIG en CORRECT 
wordt verstrekt, worden geweigerd. 
IU kunt echter wel een lijst met inschrijvingen per club in excel-formaat 
opsturen met de verschillende gevraagde elementen in aparte kolommen. 
Gelieve absoluut de volgorde van de bovenbestaande kolommen aanhouden. 
De onjuist ingevulde bestanden worden teruggestuurd naar de afzender zonder 
dat dit een aanvullende verlenging van de verzendingtermijn opent. 
 

De aflossingen 
Clubsecretarissen kunnen atleten die aan de estafette deelnemen vooraf 
inschrijven in het Excel-bestand. De plaatsingsopdracht moet echter altijd 
bevestigd worden ofwel door een eenvoudige e-mail naar criterium@cabw.be of 
michel.vanhoucke@cabw.be ofwel naar het secretariaat op de wedstrijddag 
VOOR 9.30 uur. 
 



Elke club kan per categorie twee teams inschrijven. 
 
Inschrijven is altijd mogelijk ter plaatse op het secretariaat op de wedstrijddag VOOR 
09:30 uur. De estafettes vinden plaats aan het begin van de vergadering. 
 
Aanmelden voor de estafette is niet mogelijk via het online formulier 
 

In aanmerking genomende prestaties 
Het eerlijke spel van elk is vereist, zodat fantasierijke prestaties (niet gerealiseerd of 
alleen verondersteld) niet worden aangegeven. In geval van onjuiste vermelding 
behoudt de CABW zich het recht voor om de registratie van de atleet voor het 
betreffende proef te weigeren. 

 
Zorg ervoor dat u uw bestand zorgvuldig herleest voor zending. 
 

Maximum aantal proeven per atleet 
MAXIMAAL 2 proeven per atleet. 

 
Een atleet mag alleen voor maximaal twee afzonderlijke proeven geregistreerd (en 
behouden) worden. Een atleet kan zich inschrijven voor twee individuele 
loopwedstrijden buiten de aflossing. 

 
Als een atleet in meer dan twee proeven is geregistreerd (met uitzondering van 
aflossing), zijn alleen de eerste twee proeven in de volgorde van het bestand, in 
aanmerking genomen. Alle andere inschrijvingen worden als niet-bestaand 
beschouwd. Er is geen mogelijkheid om te kiezen om welke proef deel te nemen 
zodra de lijsten van de geselecteerde atleten op de website ter beschikking zijn. 

 

Aantal geselecteerde atleten 
In principe zijn geselecteerd: 
• de 24 beste atleten voor de loopwedstrijden in banen 
• de 18 beste atleten voor de 600m en 1000m. 
• de 16 beste atleten voor de wedstrijden, met uitzondering van polsstok en hoog 
• de 12 beste atleten voor polsstok en hoog wedstrijden. 

 
Elke secretaris ontvangt de lijst met geselecteerde atleten met de samenstelling 
van de reeksen voor zondag 11 september 2022. Deze lijst zal ook op dezelfde 
datum op de website beschikbaar worden gesteld. 

 

Bevestiging van deelname 
Atleten moeten zich uiterlijk 30 minuten voor het begin van het proef bij het 
secretariaat aanmelden. 
Na deze periode wordt de eerder geregistreerde atleet beschouwd als te hebben 
opgegeven en kan uiteindelijk worden vervangen. 

 

Specifieke richtlijnen 
Verspringen Benjamins en Benjamiens. 

Het meten gebeurt uitsluitend loodrecht op de afzetlijn. Bij het verspringen 
benjamins wordt de aanloop beperkt tot 15m. 

 



Verandering van proef 
Zodra de selectie op de CABW-website beschikbaar is, zijn geen verdere 
wijzigingen van proef toegestaan, met uitzondering van fouten die te wijten        

zijn aan de organisatie en alleen indien het mogelijk is. 
 

Timing 
Elektronische timing zal voor alle loopwedstrijden worden gebruikt. 

 

Selectie van finalisten sprint en hordenwedstrijden 
Voor sprintraces (vlak en horden (behalve 150m horden)) zijn series en finales 
gepland. Zijn gekwalificeerd voor deze finales, aangezien de atleten de zes beste 
prestaties in de heats hebben behaald. (De winnaars van de serie zijn dus niet 
gegarandeerd in de finale). 
 
Bij identieke prestaties voor de toewijzing van plaatsen in de finale wordt 
achtereenvolgens rekening gehouden met: 
• de tiebreak tot op de 1000e van een seconde 
• de loting in aanwezigheid van de afgevaardigden. 
 
Voor de 300m zijn er geen heats. Atleten worden gerangschikt volgens behaalde 
tijd. 
 
LET OP: Er is geen finale voor de 150m horden. Atleten worden gerangschikt op 
basis van hun prestaties in reeks 
 
 
Een podium wordt toegekend aan de top 3 atleten in elk proeven en het een 
diploma aan de winnaar van elk proef. 

 

Uitzondering 
Elk punt waarvoor geen regel wordt in het reglement voorzien, valt onder de 
exclusieve bevoegdheid van CABW. 

 

* 
* * 


