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1.CIJFERS…

• 286 actieve G-atleten in 2019
(tov 264 in 2018, 205 in 2017)

• 42 verenigingen hebben minstens 1 

geclassificeerd G-atleet (38 in 2018, 36 in 2017)

• 15 verenigingen hebben minstens 5 atleten 

met een handicap (13 in 2018, 12 in 2017)



LYRA 35

DEIN 33

ROBA 31

HAC 29

DCLA 25

LOOI 18

AVZK 11

ACHL 10

BVAC 9

FLAC 8





2. TERUGBLIK

 AMH-wedstrijden en G-recrea

o Verschil 

o Opmaak resultaten

 BK AMH

 Varia



Geïntegreerde wedstrijden

- samen met valide atleten

- recht op faciliteiten (sticker startnr + begeleiding)

- volgens reglementen van IAAF

- homologatie / records

AMH wedstrijden

- enkel voor atleten met een handicap 
in de praktijk vooral voor wheelers omdat zij niet geïntegreerd kunnen deelnemen

- recht op faciliteiten (sticker startnr + begeleiding)

- volgens reglementen van IPC/INAS

- homologatie / records

G-recrea
- recreatieve wedstrijd met eigen reglementen

- geen homologatie



Geen vermenging van deze wedstrijden!
(bv. atleten mét en zonder startblok in éénzelfde reeks kan enkel bij G-

recrea)

Wat kan wél:

mannen vrouwen

AMH 100m-ver-kogel 100m-ver-kogel

G-recrea 100m-ver-kogel 100m-ver-kogel

MAAR: 
- AFZONDERLIJKE REEKSEN en AFZONDERLIJKE 

RESULTATEN !

- AMH wedstrijden kunnen even goed geïntegreerd 

voorzien worden (uitz. wheelers)

- Een atleet kan niet deelnemen aan G-recrea/AMH én 

de reguliere wedstrijd in dezelfde discipline



AMH wedstrijden = volgens de reglementen 

van de valide atleten

Werpgewichten zoals voor valide atleten, 

volgens categorie

Geen gemengde wedstrijden

AMH = AC = vanaf cadet

U14 neemt deel bij jeugd

G-recrea = voor alle leeftijden



Deelname aan reguliere kampioenschappen

AMH die deelnemen aan Provinciale-, Vlaamse- of  

Belgische kampioenschappen of Beker van 

Vlaanderen voor valide atleten hebben geen recht 

op de faciliteiten vermeld op hun etiket en bijgevolg 

ook geen recht op een extra finaleplaats in de 

kampnummers.



IPC erkenning

Nodig opdat prestaties door de internationale 

federatie zouden erkend worden.
(ifv. kampioenschappen, records, …)

Gebeurt op advies van de 

topsportverantwoordelijke en ligatrainster van 

Parantee-Psylos op vraag van internationaal 

geclassificeerde atleten
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Outdoor

Toevoeging Race Running

Indoor

G-indoor in Gent op 8.12.2019

Nieuw: U18 60m en ver

Vanaf cadet! (geldt ook voor de aflossingen)



2. TERUGBLIK

 AMH-wedstrijden en G-recrea

o Verschil 

o Opmaak resultaten

 BK AMH

 Varia?



3. VOORUITBLIK

 Federale kalender

 BK indoor en G-event

o financiering verplaatsingskosten

o organisatie



BK 2019 - 2020

BK indoor 08/12/2019 – Gent

BK/KVV veldlopen 9/2/2020 – Rotselaar

Inschrijving ter plaatse – startnr CC – classific.lijst via VAL nr CC

BK 5000m 7/6/2020 – Lier ?

Inschrijving ter plaatse – tijdslimiet 30’

BK AMH 27/6 – 28/6/2020 – Brussel

Voorinschrijving zoals valide atleten

BK estafetten 7/9/2019 – (LBFA)

Voorinschrijving zoals valide atleten

Voorinschrijving uiterlijk maandagmiddag 02/12 via clubsecretaris



3. VOORUITBLIK

 Federale kalender

 BK indoor en G-event

o financiering verplaatsingskosten

o affiches en flyers

met

Info: 

https://www.atletiek.be/competitie/g-

sporters#2de-g-indoor-athletics

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#2de-g-indoor-athletics


4x200m MIXED RACE tgv. G-indoor

Op vraag van de werkgroep én als pilootproject 

zal een 4x200m mixed race toegevoegd worden 

aan het programma. 

Deze komt dit jaar nog niet in aanmerking voor 

het Belgisch Kampioenschap.

Mixed = 

- maximaal 2 mannen

- kan met atleten van verschillende 

verenigingen



4. BELGISCHE RECORDS

20-21

melden via paula@atletiek.be met opgave van 

prestatie-datum-plaats

Enkel bij AMH-wedstrijden of geïntegreerde 

deelname, geen G-recrea prestaties!

Records zijn “AC”

Andere klassen

homologatiedocument laten invullen door de 

scheidsrechter (= zelfde document als valide 

atleten).

Zelf te melden door de atleet/trainer!

mailto:paula@atletiek.be


BELGISCHE RECORDS

Zie website VAL:

https://www.atletiek.be/competitie/g-

sporters#recordlijsten-amh

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters#recordlijsten-amh


5. REGLEMENT

Aanpassingen na WK Dubai



6. INTERNATIONALE 

WEDSTRIJDEN

• Internationale classificatie 

is nodig 

 Parantee (Sophie 

Meneve)



7. BEGELEIDER G- ATLETIEK

 cfr. aspirant-initiator atletiek

 Attest

 16u, verspreid over 2 lesdagen

 Vakken:
Inleiding tot de G-atletiek 2u 

Didactische  in de G-atletiek 3u 

Spel- en oefenvormen gericht naar basisvaardigheden 8u

Organiseren van een G-recrea 3u



Minimaal 5 geïnteresseerden?

Vraag een opleiding aan in de club!

Voorjaar 2020:

Opleiding in Oudenaarde



8. ONDERSTEUNING G-RECREA 2019 - 2020

Financiële ondersteuning bij organisatie van G-recrea

(G-veldlopen / G-lopen).

Overeengekomen bedrag door de club te factureren aan de 

VAL mét toevoeging van bewijzen van de kosten.



 Laagdrempelige G-sportevenementen
= competitief of recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-

sporters als nog niet sportende personen met een handicap 

kunnen deelnemen

Bv. G-recrea

 Duurzame en opstartende G-sportwerking

Info: 

https://www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/3-

subsidies-voor-organisaties

9. G-FINANCIERING

https://www.gsportvlaanderen.be/kennisloket/3-subsidies-voor-organisaties


10. INFO

Vlaamse Atletiekliga – Paula Vanhoovels

paula@atletiek.be - 02/474 72 22

https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters

https://www.atletiek.be/recreatie/g-recrea

Parantee-Psylos – Elien Moerman / Sofie Meneve

elien.moerman@parantee-psylos.be - 09/243 11 74

sofie.meneve@parantee-psylos.be – 09/243 11 80

http://www.parantee.be/parantee/index.asp

mailto:paula@atletiek.be
https://www.atletiek.be/competitie/g-sporters
https://www.atletiek.be/recreatie/g-recrea
mailto:elien.moerman@parantee-psylos.be
mailto:Sofie.meneve@parantee-psylos.be
http://www.parantee.be/parantee/index.asp

