
Belgisch kampioenschap AMH 

Brussel, 31/8-1/9/2019 

Voorinschrijven Inschrijven gebeurt door de secretaris van de VAL-club zoals voor valide 

atleten. Voor atleten van Parantee-Psylos gebeurt de inschrijving 

rechtstreeks bij nicole@atletiek.be. 

De uiterste inschrijvingsdatum staat bij de algemene info over de 

kampioenschappen. 

Een atleet moet een wedstrijdprestatie kunnen voorleggen voor de 

ingeschreven discipline, behaald in het huidige of vorige 

atletiekseizoen. (uitgezonderd voor 800 of 1500 worden prestaties uit 

recreatieve wedstrijden toegelaten als inschrijving). 

Inschrijvingen met een voorgelegde wedstrijdprestatie in het huidige 

atletiekseizoen hebben voorrang op inschrijvingen met een 

wedstrijdprestatie uit het vorige atletiekseizoen. 

Voor een aantal disciplines geldt er een inschrijvingsbeperking. Voor de 

kampnummers worden er maximaal 12 deelnemers per geslacht en per 

klasse toegelaten. Voor de loopnummers wordt het maximaal aantal 

reeksen in het uurrooster vermeld. Eventuele selectie van atleten 

gebeurt op basis van de IWAS-puntentabel waarbij atleten met een 

fysieke en visuele handicap een puntenscore krijgen voor hun prestatie. 

VAL-startnummer Vereist  

Classificatie Vereist 

Atleten met een officiële classificatie worden toegelaten alsook atleten 

met een Vlaamse klasse 21. Zij vormen één klasse samen met klasse 20. 

Atleten met een Vlaamse klasse 71 of 81 worden niet toegelaten. 

Doelgroep  FYS (fysieke handicap) 

VE (verstandelijke handicap) 

VI (visuele handicap)         

Aanbod Alle volgende disciplines worden per geslacht georganiseerd.  

Er wordt niet gewerkt met leeftijdscategorieën.  

Minimumleeftijd = cadet. 

Loopnummers: 100, 200, 400, 800, 1500  

Springnummers: Hoog, Ver, Ver klasse 11/12 

Werpnummers staand: Kogel, Discus, Speer 

Werpnummers zittend: Kogel, Discus, Speer 

Wheelers: 100, 200, 400, 800 (enkel in de even kalenderjaren), 1500 

(enkel in de oneven kalenderjaren)  

Race Running: 100 en 400  
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Reglementen De wedstrijd voldoet aan de IAAF/IPC regels. 

AMH hebben recht op de faciliteiten vermeld op hun etiket.  

Atleten kunnen maximaal aan twee disciplines deelnemen. 

Buitenlandse atleten Buitenlandse atleten kunnen deelnemen aan het BK mits minstens één 

Belgische atleet aan de start komt en mits het voorleggen van een 

prestatie in het huidige of het vorige sportjaar. 

Podia Er wordt per geslacht voor 3 klassegroepen, per discipline een 

afzonderlijke rangschikking opgemaakt volgens de IWAS-tabel: 

- Verstandelijke beperking: klasse 20-21  

- Fysieke beperking (rolstoelgebonden): klasse 31 t.e.m. 34 en 51 

t.e.m. 57 

- Visuele beperking en fysieke beperking (niet-

rolstoelgebonden): klasse 11 t.e.m 13, 35 t.e.m. 38, 40 t.e.m. 

64 

Voor elke klassegroep worden per geslacht en discipline medailles 

voorzien.  

Buitenlanders komen niet in aanmerking voor het podium. 

 


