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De schoolploegen die Vlaanderen vertegenwoordigen op de ISF-atletiek worden 
aangeduid op een Vlaamse selectiewedstrijd aan de hand van het ploegenklasse-
ment.

De selectieploegen die Vlaanderen vertegenwoordigen op de ISF-atletiek worden 
samengesteld door selectiecoaches op een Vlaamse selectiewedstrijd aan de hand 
van de individuele resultaten.

1. Categorieën

Schooljaar 2018-2019: meisjes en jongens geboren in 2001, 2002, 2003 en 2004.

2. Deelname

2.1 De wedstrijden worden georganiseerd conform de I.A.A.F. - reglementen.

2.2 PROEVEN

•	 Vijf groepen van atletiekdisciplines

 3 groepen loopnummers   2 groepen kampnummers

 Groep I: spurt     Groep IV: springen

 Groep II: horden    Groep V: werpen

 Groep III: afstand

	 Daarenboven	wordt	een	Zweedse	aflossing	gelopen. 
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•	 Proeven per groep

Jongens       Meisjes

Groep I: 100 m - 200 m - 400 m    100 m - 200 m - 400 m

Groep II: 110 m H (0,91) - 300 m H (0,84)   100 m H (0,76) - 300 m H (0,76)

Groep III: 800 m - 1.500 m - 3.000 m    800 m - 1.500 m

Groep IV: hoog*, ver, hinkstapsprong, polsstok**  hoog*, ver, hinkstapsprong, polsstok**

Groep V: kogel (5 kg), discus (1,5 kg), speer (0,7 kg) kogel (3 kg), discus (1 kg), speer (0,6 kg)

Zweedse	aflossing	:	100	m	-	200	m	-	300	m	-	400	m

 
* = aanvangshoogte bij het hoogspringen:

meisjes: 1.20m; nadien 1.30m; 1.40m   vervolgens stijging per 5 cm

jongens: 1.30m; nadien 1.40m; 1.50m   vervolgens stijging per 5 cm

**= aanvangshoogte bij het polstokspringen:

meisjes: 2.20m / 2.40m / 2.50m / 2.60m / 2.70m / 2.80m / 2.90m / 3.00m / 3.10m   
       vervolgens stijging per 5 cm

jongens: 3.20m / 3.40m / 3.60m / 3.80m / 3.90m / 4.00m / 4.10m     
       vervolgens stijging per 5 cm

•	 Modaliteiten	van	kwalificatie

- Om geklasseerd te worden moet de ploeg scoren in elk van de 5 groepen.

- De ploeg mag niet meer dan 3 deelnemers opstellen in dezelfde proef.

-	 Elke	 atleet	moet	 deelnemen	 aan	 2	 proeven	 (en	 eventueel	 aan	 de	 aflossing)	met	 naleving	  
   van de volgende regel: nooit 2 loopnummers of 2 werpnummers of 2 springnummers.

2.3 De prestaties worden omgezet in punten van 1 tot 100 volgens een vaste puntentabel per proef.

Het klassement wordt bekomen door optelling van :

•	 de beste prestatie in elk van de 5 groepen (G)

•	 de 4 beste complementaire prestaties gelijk tot welke groep ze behoren (C)

•	 de	aflossing.

 
Schematische voorstelling:

Maximaal totaal = 10 x 100 = 1000 punten

 
Bij ex-aequo van het totaal aantal punten worden de volgende prestaties in acht genomen:

•	 de 11de complementaire prestatie, de 12de, ...

•	 de	tijd	van	de	aflossing.
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2.4 Een schoolploeg bestaat per geslacht uit 6 leerlingen. Voor de selectiewedstrijd mag 
de school meerdere ploegen inschrijven.

Individuele deelname aan de selectiewedstrijd is toegestaan. 6 deelnemers per ge-
slacht, die niet behoren tot de geselecteerde schoolploeg, worden opgenomen in de 
Vlaamse selectieploeg.

2.5 Technische details

•	 1 valse start per student is toegelaten

•	 4 pogingen bij ver, hinkstapsprong en de werpnummers

•	 Indien gehinderd door een andere atleet tijdens de loopnummers kan de atleet 
herkansen mits akkoord van de hoofdscheidsrechter.

•	 Aflossing

 - wissel buiten de zone: 10 strafpunten

 - twee foutieve wissels: 20 strafpunten

 - opgave of foutieve wissels in 3 of 4 zones: 1 punt op 100 punten.


