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1. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
a) Bij de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams is het wedstrijdreglement (WR) van de Atletiekunie 

onverkort van toepassing, tenzij daarvan in deze wedstrijdbepalingen van wordt afgeweken.  
b) De wedstrijdbepalingen zijn van kracht met ingang van 01-JAN-2022. 
 
2. ORGANISATIE 
a) In het najaarsoverleg van de kalender coördinatoren van de Brabantse regio’s wordt de toewijzing van de 

organisatie van het kampioenschap voor het komende jaar vastgelegd. 
b) Zo spoedig mogelijk daarna zal de kalendercoördinator de inschrijving voor de organisatie openstellen en de 

wedstrijd toewijzen aan een organisator binnen de betreffende regio. 
c) In het ”overzicht van toewijzing” worden jaarlijks de wedstrijddata, regiotoewijzing en, voor zover al bekend, de 

organiserende vereniging vermeld. 
d) De wedstrijd vindt plaats na de basisschoolvakantie. 
 
3. GEDELEGEERDE 
a) De kalender coördinator van de regio waarin het kampioenschap gehouden wordt, treedt op als gedelegeerde.  
b) De organiserende vereniging dient uiterlijk zes weken van tevoren contact op te nemen met deze 

gedelegeerde. 
 
4. TIJDSCHEMA EN UITNODIGING 
a) Het voorlopig tijdschema voor deze wedstrijd dient uiterlijk vier weken van tevoren in het bezit te zijn van de 

gedelegeerde. Deze dient er dan – eventueel na overleg met de wedstrijdleider – zijn goedkeuring aan te 
geven. 

b) De organiserende vereniging dient alle verenigingen van de provincie Noord-Brabant een uitnodiging te 
sturen. Bij deze uitnodiging aan de verenigingen dient het voorlopig tijdschema meegezonden te worden. 

c) Het voorlopig tijdschema, alsmede deze wedstrijdbepalingen, dient tevens te worden gepubliceerd op de 
website van de organiserende vereniging 

 
5. DEFILÉ 
a) De wedstrijd zal worden voorafgegaan door een defilé. 
 
6. LEEFTIJDSINDELING 
7. Pupillen worden onderscheiden in: U8 (Mini-pupillen), U9 (pupillen C), U10 (pupillen B) en U12 (pupillen A). 
8. Bij de pupillen wordt de volgende leeftijdsindeling gehanteerd: 

- U8 Jongens/meisjes (Mini-pupillen): in het jaar dat ze 7 jaar worden*  
- U9 Jongens/meisjes (pupillen C): 8 jaar* 
- U10 Jongens/meisjes (pupillen B): 9 jaar* 
- U12 Jongens/meisjes (pupillen A): 10 en 11 jaar* 

 
 * Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt, dat deze in het lopende jaar moeten worden bereikt. 

 
9. UITKOMEN IN ANDERE LEEFDTIJDSCATEGORIEEN 
a) U8 (Mini-pupillen) mogen meedoen bij de categorie U9 (pupillen C). 
b) De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen. 
 
10. INSCHRIJFBEPALINGEN 
a) Inschrijving is alleen mogelijk voor de verenigingen die worden uitgenodigd om deel te nemen. Zie punt 11. 
b) De inschrijving sluit uiterlijk 4 dagen voor de wedstrijddatum.  
c) De definitieve deelnemerslijst wordt uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddatum gepubliceerd. 
d) De organisatie is verplicht gebruik te maken van het Atletiek Wedstrijd Administratie programma 

(www.atletiek.nu). 
 
11. INSCHRIJFGELD 
a) Het inschrijfgeld voor deelname aan de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams 

bedraagt € 40,00 per team. 
 
12. PROGRAMMA 
a) De Brabants Kampioenschappen voor Pupillen Teams zal worden uitgevoerd op basis van de regels van 

Athletics Champs. 
b) Twaalf (12) U12 (pupillen A) teams, zes (6) U10 (pupillen B) teams en zes (6) U9 (pupillen C) teams strijden 

om het Brabants Kampioenschap voor Pupillen Teams. 
c) In de even jaren zal het chronoloog van de eerste Athletics Champs competitiewedstrijd worden gevolgd. 
d) In de oneven jaren zal het chronoloog van de tweede Athletics Champs competitiewedstrijd worden gevolgd. 
 

  

http://www.atletiek.nu/
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13. DEELNAME 
a) De Athletics Champs regiocoördinatoren van de Brabantse regio’s sturen uiterlijk vier weken voor de 

wedstrijddag de uitslag van hun regionale pupillen competitie aan de organisator van de Brabantse 
Kampioenschappen voor Pupillen Teams. Hiervoor kan het Athletics Champs regio nn Totaal [jaar] overzicht 
voor worden gebruikt.  

b) De organiserende vereniging dient de verenigingen van de beste teams van de Brabantse regio’s een 
uitnodiging te sturen. Bij deze uitnodiging aan de verenigingen dient het voorlopig tijdschema/chronoloog 
meegezonden te worden. 

c) Aan de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams mogen per geplaatst verenigingsteam maximaal 
twaalf (12) pupillen deelnemen.  

d) De individuele scores per pupil van de beste vijf (5) pupillen van een vereniging per klassement U12, U10 of 
U9 (A, B of C pupillen) bepalen de eindstand.  

e) Het aantal punten van de vijf (5) beste pupillen van de eerste drie pupillen competitie wedstrijden, of vier 
indien deze wedstrijden voor de zomervakantie plaatsvinden, samen is bepalend voor deelname aan de 
Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams.  

f) Bij een gelijk puntenaantal beslist het beste resultaat van de eerste competitie wedstrijd. 
g) De beste twee teams bij de U12 (pupillen A), het beste team bij de U10 (pupillen B) en het beste team bij de U9  

(pupillen C) van de Brabantse regio's 12, 13, 14 15 en 16 gaan naar de Brabantse Kampioenschappen voor 
Pupillen Teams.  

h) De vereniging aan wie de organisatie van de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams is toegekend, 
is eveneens gerechtigd aan de wedstrijd deel te nemen. Deze regel geeft niet het recht om met méér dan één 
team U12 (pupillen A, U10 (pupillen B) of U9 (pupillen C) deel te nemen. 

i) Als 12de team wordt toegelaten het team dat in de gezamenlijke regio’s het hoogste aantal punten heeft 
behaald zonder te zijn toegelaten tot de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams. Indien van de 
organiserende vereniging ook een team mag deelnemen op basis van reguliere selectie, dan wordt het team 
toegelaten dat in de gezamenlijke regio’s het op één na hoogste aantal punten heeft behaald zonder te zijn 
toegelaten tot de Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams. 

 
14. AANTAL POGINGEN / STARTS 
a) De regels van Athletics Champs zijn leidend in dit kampioenschap. Het tijdvak is limiterend en derhalve zijn het 

aantal pogingen aan het tijdschema gekoppeld. 
b) Bij gebruik van ET kan er maximaal 3 keer gestart worden op de sprint/horden. 
 
15. PUNTENTELLING 
a) Bij de wedstrijd dient voor de puntentelling van iedere pupil afzonderlijk gebruik gemaakt te worden van het 

wedstrijd administratie programma www.atletiek.nu.  
 
16. TEAMSAMENSTELLING 
a) Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal twaalf (12) U12 (A pupillen), U10 (B pupillen) of U9 (C pupillen). 
a) Mimimaal 2 meisjes en minimaal 2 jongens moeten in het team worden opgesteld. 
b) Wijzigingen van de teamsamenstelling moeten uiterlijk om 18.00 uur op de dag vóór de wedstrijd worden 

doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging. 
 
17. BRABANTS KAMPIOEN PUPILLEN TEAMS  
a) Brabants Kampioen Pupillen Teams is de vereniging waarvan het team bij de U12, U10 of U9 (A, B of C pupillen) 

het hoogst aantal punten behaalt. 
b) Indien twee of meer teams met een gelijk puntenaantal eindigen, zal het team waarvan de 6de atleet het meeste 

punten heeft behaald het hoogst worden geplaatst. Vervolgens de 7de etc. 
 
18. ACCOMMODATIE EN TERREININRICHTING 
a) De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria van de Atletiekunie. in elk 

geval dient de gedelegeerde akkoord te gaan met de accommodatie. 
 
19. TIJDREGISTRATIE 
a) Gebruik van minimaal één Elektronische Tijdwaarneming (ET) apparatuur is verplicht. 
b) Een 2de ET is wenselijk maar mag niet leiden tot een verhoogd inschrijfgeld. 
 
20. ONKOSTEN WEDSTIJDORGANISATIE 
a) Alle kosten die voor de wedstrijdorganisatie gemaakt worden zijn voor rekening van de organiserende 

vereniging. 
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21. PRIJZEN 
a) Bekers worden beschikbaar gesteld voor de teams die op de 1e, 2e en 3e plaats eindigen, zowel bij de U12, U10 

of U9 (A, B of C pupillen). 
b) Alle deelnemers ontvangen een diploma waarop hun eigen en de team prestaties vermeld worden. Een speciaal 

ontworpen diploma voor het Brabantse Kampioenschappen voor Pupillen Teams heeft de voorkeur. 
 
22. AFGELASTING 
a) Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende 

vereniging zo spoedig mogelijk de gedelegeerde en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te 
stellen. In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële 
tegemoetkoming. 

b) Indien het wedstrijdprogramma dit toelaat, zal een vervangende datum worden vastgesteld door de 
gedelegeerde in samenspraak met de overige kalendercoördinatoren. 

 
23. JURY 
a) De organiserende vereniging zorgt voor een volledige jury bezetting (microfonist, wedstrijdleider en 16 

hoofdjuryleden), tevens rekening houdend met de eis van elektronische tijdwaarneming (ET). 
b) Alle deelnemende teams moeten een officieel jurylid, een assistent jurylid en twee teambegeleiders 

beschikbaar stellen. De officiële juryleden zullen in de regel bij een ander team worden ingedeeld dan bij het 
eigen team. Dit geldt niet voor assistent jurylid en teambegeleiders.  

c) De organiserende vereniging kan in de uitnodiging voor de wedstrijd nadrukkelijk aangeven dat geen officiële 
juryleden opgegeven hoeven te worden. 

 
24. CONTROLE UITSLAGEN 
a) De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen nogmaals te controleren. Eventuele  wijzigingen 

dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de gedelegeerde. 
b) De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren tegen een vermeende 

foutieve uitslag. Zij stellen de gedelegeerde hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte. 
c) De organisatie bewaart alle startlijsten (jurylijsten) en overige notities van prestaties tot tenminste één maand 

na de betreffende wedstrijd. De gedelegeerde heeft het recht deze zaken op te vragen. 
 
25. BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN 
a) In geval van protesten welke niet met behulp van deze wedstrijdbepalingen en het Atletiekunie 

wedstrijdreglement kunnen worden opgelost beslist de wedstrijdleider en/of scheidsrechter(s). 
 
26. EVALUATIE 
a) De organiserende vereniging evalueert de wedstrijd binnen twee maanden na afloop en stelt deze evaluatie ter 

beschikking aan de gedelegeerde. 
 

END OF DOCUMENT 
 
 


