
***BRABANTSE COMPETITIE FINALE***
VOOR PUPILLEN teams (versie 2-7-2016)

1. COORDINATIE
De coördinatie van deze wedstrijd is in handen van de coördinator van de regio of een andere 
door de regio aangewezen persoon, van de regio in welke de wedstrijd wordt gehouden.
De wedstrijd vindt plaats na de lagere schoolvakantie.

2. WEDSTRIJDREGLEMENT
Voor deze wedstrijd  zijn  de reglementen van de AU met  betrekking tot  pupillen (  Athletics
Champs) van  toepassing, tenzij hiervan in dit reglement wordt afgeweken. 

3. LEEFTIJDSINDELING
a. Pupillen worden onderscheiden in:  pupillen C/minipupillen, pupillen B en pupillen A. Bij 

de pupillen wordt de volgende leeftijdsindeling gehanteerd:
- Jongens/meisjes mini-pupillen: in het jaar dat ze 7 worden.* 
- Jongens/meisjes pupillen  C  8- jaar*
- Jongens/meisjes pupillen B: 9 jaar*
- Jongens/meisjes pupillen A: 10 en 11 jaar*
Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt, dat deze in het lopende jaar moeten 
worden  bereikt. 

b. Uitkomen in andere leeftijdscategorieën
Minipupillen mogen in wedstrijden meedoen bij de categorie pupillen C.
De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen.

4. AANVRAGEN ORGANISATIE WEDSTRIJD.
In het overleg tussen de coördinatoren van alle Brabantse regio’s wordt vastgesteld in welke
regio de wedstrijd zal worden georganiseerd. De betreffende regio brengt deze wedstrijd onder
bij een onder die regio vallende vereniging.

5. INSCHRIJFGELD.
Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 40,00 per team

6. DEFILÉ
De wedstrijd zal worden voorafgegaan door een defilé

7. PROGRAMMA.
a. In de even jaren zal het chronoloog van de eerste competitiewedstrijd van Athletics 

Champs worden gevolgd
b. In de oneven jaren zal het chronoloog van de tweede competitie wedstrijd van Athletics

Champs worden gevolgd 

8. PUNTENTELLING.
De puntentelling is de puntentelling conform het AC systeem.( Atletiek.nu)

9. DEELNAME AAN DE FINALE.
a. De eindstand ( of tussenstand na drie wedstrijden indien niet alle vier de wedstrijden

voor de vakantie hebben plaatsgevonden) van de AC competitie per regio is bepalend.
b. Voor  het  BK-teams  komen  de  best  geplaatste  teams  van  verenigingen  uit  de

regiocompetitie van de regio’s 12, 13, 14, 15, en 16, die gevestigd zijn in de provincie
Noord Brabant in de categorieën A pupillen, B pupillen en C/Minipupillen in aanmerking.

c. Uit elke regio worden geplaatst:



- de twee beste geplaatste A-teams, aangevuld met het team van de organiserende 
vereniging en de sterkste nummer 3(of nr. 4, zie organiserende vereniging) na vier 
(indien wedstrijd 4 niet voor de vakantie kan worden afgewerkt worden na 3) 
wedstrijden.

- het sterkste B-team, aangevuld met het team van de organiserende vereniging
- het sterkste C-Miniteam, aangevuld met het team van de organiserende 

vereniging.
d. Indien de organiserende vereniging bij de beste twee teams van haar regio behoort 

wordt automatische de nummer drie geplaatst voor de finale.”
e. De AC regiovertegenwoordigers of hun pupillencompetitieleiders sturen uiterlijk vier 

weken voor  de finaledag de in aanmerking komende teams en de naam en e-mail van 
de vertegenwoordiger van deze verenigingen alsmede uitslag van hun regionale 
pupillencompetitie aan de organisator van de Brabantse Pupillencompetitie finale.    

f. De vereniging aan wie de organisatie van de finale is toegekend, is eveneens gerechtigd 
aan de finalewedstrijd deel te nemen. Deze regel geeft niet het recht om met méér dan 
één team A pupillen en méér dan één team BCM pupillen deel te nemen.

g. als 12de team bij de A pupillen wordt toegelaten het team dat in de gezamenlijke regio’s
het hoogste aantal punten heeft behaald zonder te zijn toegelaten tot de finale. 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 finale.Theoretisch
is het dus mogelijk dat vanuit één regio 4 teams aan de finale meedoen.

h. In de finale mogen per geplaatste vereniging maximaal 12 A, 12 B en 12 C/M Pupillen
deelnemen.  De eindstand  van  het  BK stand  wordt  bepaald  conform de  regels  van
Athletics Champs. ( per onderdeel de 5 beste teamprestaties)

10. TEAMSAMENSTELLING
a. Een team bestaat uit 12 A pupillen of 12 B of 12CM pupillen . Mimimaal 2 meisjes en

minimaal 2 jongens moeten in het team worden opgesteld.
b. De  inschrijving  sluit  1  week  voor  de  wedstrijddatum.  Elk  team  moet  voorafgaand

daaraan door de vereniging zijn aangemeld in www.atletiek.nu .
c. Wijzigingen van de teamsamenstelling kunnen de avond voor de wedstrijd  per mail

worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat van de organiserende vereniging.. 

11. CLUBKAMPIOENSCHAP.
a. Clubkampioen van Noord Brabant is het team dat bij de A pupillen of bij de B of bij de CM

pupillen het hoogst aantal punten behaalt in de finale conform de AC puntentelling.
b. Indien twee of meer ploegen in de Brabantse finalewedstrijd met een gelijk puntenaantal

eindigen, zal  de ploeg waarvan de 6de atleet  per onderdeel het  meeste puntenaantal
heeft behaald het hoogst worden geplaatst. Vervolgens de 7de etc.

12. PRIJZEN.
a. Bij de Brabantse finale zijn er bekers beschikbaar voor de teams die op de 1e, 2e en 3e

plaats eindigen, zowel bij de A pupillen als bij de BCM pupillen
b. Het  verstrekken  van  een  diploma  is  verplicht.  (model  Bondsbureau).  Deze  worden

aangeleverd door het Bondsbureau (mits tijdig aangevraagd). Een speciaal voor het BK
ontworpen diploma heeft de voorkeur.

13. JURY.
a De wedstrijdleider voor de finale wordt aangewezen door de taakcoördinator 

jurybeheer van de regio waarin de organiserende vereniging gevestigd is. Er wordt 
alleen een wedstrijdleider en microfonist aangewezen.

b Om de wedstrijd op tijd te kunnen laten plaatsvinden is het wenselijk om tijdens de 
finale twee maal ET te gebruiken (sprint en horden)  Indien de organiserende 
vereniging over voldoende gekwalificeerde tijdwaarnemers beschikt kan de ET 
achterwegen gelaten worden.

c Alle deelnemende teams moeten een officieel jurylid , een assistent jurylid en twee 
teambegeleiders beschikbaar stellen. De officiële juryleden zullen in de regel bij een 

http://www.atletiek.nu/


ander team worden ingedeeld dan bij het eigen team. Dit geldt niet voor het assistent 
jurylid en de teambegeleiders.

Opmerking: Bovenstaande verplichting geldt niet voor de officiële juryleden indien de 
organiserende vereniging in de uitnodiging voor de wedstrijd nadrukkelijk aangeeft dat geen 
juryleden opgegeven hoeven te worden.

14. ACCOMMODATIE EN TERREININRICHTING.
De wedstrijd moet worden verwerkt op een accommodatie die voldoet aan de criteria van de
A.U.; in elk geval dient  de coördinator akkoord te gaan met de accommodatie.
Zie voor de terreinindeling de instructie van Athletics Champs

15. AFGELASTING.
a. Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient 

de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de coördinator en de deelnemende 
verenigingen hiervan in kennis te stellen.

b. In dit geval kan de organiserende vereniging geen aanspraak maken op een financiële 
tegemoetkoming  

c. Indien de wedstrijdkalender het toelaat zal in overleg met de kalendercoördinatoren een 
andere datum worden vastgesteld

16. CONTROLE UITSLAGEN.
a. De organisatie is verplicht gebruik te maken van “atletiek.nu”
b. De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals te

controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te
worden gemaakt aan de coördinator. 

c. De verenigingen hebben tot tien dagen na de wedstrijddatum het recht te protesteren
tegen een foutieve puntentelling. Zij stellen de coördinator hiervan schriftelijk of per mail
op de hoogte.

d. De organisatie bewaart alle jurylijsten en overige notities van prestaties en 
puntenwaardering tot tenminste één maand na de  wedstrijd. De  coördinator heeft   het 
recht  deze zaken op te vragen.

17. BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN.
a. Bij problemen en protesten beslist de wedstrijdleider tot 1 uur na de laatste prijsuitreiking, 

daarna  wordt deze taak overgenomen door de coördinator of de gedelegeerde..
b. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt  in laatste instantie beslist door de 

gezamenlijke coördinatoren van de regio’s.

18. EVALUATIE
De organiserende vereniging evalueert de wedstrijd binnen twee maanden na afloop en stelt
deze evaluatie ter beschikking aan de regio kalendercoördinator


	***BRABANTSE COMPETITIE FINALE***
	De coördinatie van deze wedstrijd is in handen van de coördinator van de regio of een andere
	door de regio aangewezen persoon, van de regio in welke de wedstrijd wordt gehouden.
	De wedstrijd vindt plaats na de lagere schoolvakantie.
	4. AANVRAGEN ORGANISATIE WEDSTRIJD.
	5. INSCHRIJFGELD.
	Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 40,00 per team
	6. DEFILÉ
	De wedstrijd zal worden voorafgegaan door een defilé
	7. PROGRAMMA.
	a. In de even jaren zal het chronoloog van de eerste competitiewedstrijd van Athletics Champs worden gevolgd
	b. In de oneven jaren zal het chronoloog van de tweede competitie wedstrijd van Athletics Champs worden gevolgd
	8. PUNTENTELLING.
	9. DEELNAME AAN DE FINALE.
	a. De eindstand ( of tussenstand na drie wedstrijden indien niet alle vier de wedstrijden voor de vakantie hebben plaatsgevonden) van de AC competitie per regio is bepalend.
	b. Voor het BK-teams komen de best geplaatste teams van verenigingen uit de regiocompetitie van de regio’s 12, 13, 14, 15, en 16, die gevestigd zijn in de provincie Noord Brabant in de categorieën A pupillen, B pupillen en C/Minipupillen in aanmerking.
	10. TEAMSAMENSTELLING
	11. CLUBKAMPIOENSCHAP.
	12. PRIJZEN.
	13. JURY.
	14. ACCOMMODATIE EN TERREININRICHTING.
	15. AFGELASTING.
	a. Indien de wedstrijd door weer- en/of terreinomstandigheden moet worden afgelast, dient de organiserende vereniging zo spoedig mogelijk de coördinator en de deelnemende verenigingen hiervan in kennis te stellen.
	16. CONTROLE UITSLAGEN.
	a. De organisatie is verplicht gebruik te maken van “atletiek.nu”
	b. De organisatie is verplicht na de wedstrijd de uitslagen en de puntentelling nogmaals te controleren. Eventuele wijzigingen dienen binnen vijf dagen na de wedstrijd kenbaar te worden gemaakt aan de coördinator.
	17. BEVOEGDHEDEN EN PROTESTEN.
	18. EVALUATIE

