
 

 

Reglement Flanders Youth Challenge   

Op zondag 19 september 2021 organiseert MACW, via haar afdeling ‘Nieuwpoortse AtletiekClub (NAC) 
vzw’, de allereerste editie van de ‘Flanders Youth Challenge’   

Locatie: Atletiekpiste Nieuwpoort, Sportpark De Lenspolder, Düdenhofenlaan 2E  8620 Nieuwpoort 

Deze jeugdmeeting staat enkel open voor pupillen en miniemen meisjes en jongens aangesloten bij de 
Vlaamse Atletiekliga.  

Alle officiële, individuele disciplines, aangevuld met een 4 x 60m (pupillen) en een 4 x 80m (miniemen), 
staan op het programma.  

Inschrijven is enkel mogelijk via www.atletiek.nu vanaf 25/8/2021 om 8u tot maandag 13 september 2021 
om 23u59. 

Inschrijven kan voor maximaal 2 individuele disciplines + een aflossing.  

De deelnameprijs bedraagt €3 per proef en dient bij inschrijving via www.atletiek.nu betaald te worden. Bij 
laattijdige en niet geregistreerde betaling op de wedstrijddag, dient de atleet zijn betaling bij aanmelding te 
bewijzen d.m.v. een betalingsbewijs. Geen betalingsbewijs = geen deelname. 

Ter plaatse dient de atleet zich nog aan te melden op het wedstrijdsecretariaat en dit ten laatste 45’ voor 
aanvang van de proef. 

Aangezien het aantal plaatsen per proef beperkt is zullen de atleten op basis van beste prestaties 
(gehomologeerd in de ranglijsten van zomerseizoen 2021) geselecteerd worden.  

Finales zijn voorzien voor de sprint- en hordennummers (60m/80m/60mH/80mH). Indien er slechts 1 reeks 
is dan zal deze gelden als rechtstreekse finale. 

Aantal reeksen - Max. aantal deelnemers/proef - Samenstelling finales 

Aflossingen: max. 2 reeksen (12 ploegen) en rechtstreekse finale. Reeksen ingedeeld op basis van 
prestaties. 

60m/80m: max. 4 reeksen (24 deelnemers). Finale: reekswinnaar + 2 beste verliezende tijden.  

60mH pupillen: max. 3 reeksen (18 deelnemers). Finale: reekswinnaar + 3 beste verliezende tijden.  

60mH/80mH miniemen: max. 2 reeksen (12 deelnemers). Finale: Eerste 2 + 2 beste verliezende tijden. 

150m/150mH/300m: max. 2 reeksen (12 deelnemers). Rechtstreekse finale.  

1000m: max. 2 reeksen (40 deelnemers). Rechtstreekse finale 

Kampnummers: max. 18 atleten, 3 pogingen/atleet 

150m, 150mH, 300m en 1000m mag niet gecombineerd worden. 

Aanvangshoogten Hoogspringen: 

Pupillen : 1,05 m (verhoogd met 5 cm, vanaf 5 atleten in wedstrijd: per 3 cm) 

Miniemen: 1,15 m (verhoogd met 5 cm, vanaf 5 atleten in wedstrijd: per 3 cm) 

Aanvangshoogte polsstokspringen  

Miniemen : 1,80m (verhoogd met 10 cm, vanaf 5 atleten in wedstrijd: per 5 cm)  

Alle sportieve betwistingen worden uiteraard beslecht door de wedstrijdjury. 

Alle organisatorische betwistingen, incl. de zaken die niet in dit reglement worden bepaald, worden 
beslecht door de organisatie. Tegen hun eindbeslissing is geen verder verhaal mogelijk. 

Voor vragen i.v.m. wedstrijdadministratie: (vóór)inschrijvingen, betalingen, afmeldingen: 
sandra.stals@telenet.be 

Voor organisatorische vragen: eddy.louwie@telenet.be    
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