WINTERKAMPIOENSCHAPPEN 2017-2018
INSCHRIJVINGSMODALITEITEN
Belangrijk: een inschrijving voor een kampioenschap gebeurt steeds in overleg met de trainer!
•
•
•

Een atleet mag worden ingeschreven in maximum 2 nummers.
Inschrijven voor 2 nummers vanaf 200m is niet toegestaan (uitgez. BK masters)
Inschrijvingen gebeuren via het VAC-secretariaat en worden gericht naar de 3 volgende mailadressen:
o

vac@val.be

o

vanbinst.roger@skynet.be

o

frankdesmedt.kvac@gmail.com

met opgave van
o

De naam

o

De discipline(s)

o

Het kampioenschap waarvoor je je wil inschrijven

Na de inschrijving krijgt de atleet een mail van zijn inschrijving en kan de atleet vanaf de daaropvolgende maandagnamiddag de inschrijvingslijsten
raadplegen via deze link ( https://www.atletiek.be/competitie/atleten/indoor-piste ) en dan door te klikken bij het kampioenschap op “Deelnemers”.
Indien hij/zij zich niet terugvindt op de lijsten contacteert hij/zij meteen de clubsecretaris. Tot woensdagmorgen kan dit nog gerapporteerd worden aan de
federatie, nadien niet meer.

Niet-deelname na inschrijving
Atleten die ingeschreven werden maar uiteindelijk niet kunnen deelnemen dienen zo snel mogelijk een medisch attest te bezorgen aan de clubsecretaris
(Yvette De Schutter, vac@val.be). Ook bijzondere niet voorzienbare omstandigheden (bv. sterfgeval familielid) komen in aanmerking voor vrijstelling van de
voorziene boete.
Indien geen attest kan ingediend worden, wordt door de Vlaamse Atletiekliga een boete toegepast van € 12,50 per discipline (bij estafetten: €25,00 per
ploeg). VAC zal deze boete doorrekenen aan de atleet. Bij forfait voor de finale (indien geplaatst via de reeksen) wordt een boete toegepast van €25,00.

SLUITINGSDATA INSCHRIJVINGEN BELGISCHE EN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Kampioenschap
KvV indoor Cad/Sch
KvV indoor snelw. A.C.
KvV indoor Alle Categorieën
Bk + KvV meerkampen indoor (Cad t/m Mas)
Bk 4x200 A.C. indoor
KvV veldlopen (cad t/mas) +BK veldl. AMH
Bk indoor Alle Categorieën (+ Bk snelw.)
BK veldlopen
Bk indoor Juniores en Beloften
Bk indoor Cadetten en Scholieren
Bk indoor Masters
Bk veldlopen Masters

Datum
zo 21 januari
za 27 januari
zo 28 januari
za/zo 3-4 feb
za 10 februari
zo 11 februari
za 17 februari
zo 25 februari
za 3 maart
zo 4 maart
za 10 maart
zo 18 maart

Plaats
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Rotselaar
Gent
Brussel
Gent
Gent
Gent
Gesves

Sluitingsdatum VAC
zo 14 januari
zo 21 januari
zo 2 1 januari
zo 28 januari
zo 4 februari
ter plaatse inschrijven
zo 11 februari
zo 18 februari
zo 25 februari
zo 25 februari
zo 4 maart
zo 11 maart

Sluitingsdatum (Alabus 10 uur)
ma 15 januari
ma 22 januari
ma 22 januari
ma 29 januari
ma 5 februari
ma 12 februari
ma 19 februari
ma 26 februari
ma 26 februari
ma 5 maart
ma 12 maart

Info betreffende de programma’s van de kampioenschappen, de tijdschema’s, de hoogten van de lat en de plank bij het hinkstapspringen is hier terug te
vinden. De selectieprincipes kan je hier terugvinden.

