
Clubkampioenschappen av Groene Ster 
versie 4.01 (september 2016) 
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
De organisatie van de clubkampioenschappen (in het vervolg CK) is in handen 
van AV Groene Ster te Zevenbergen 

Artikel 1 - Toepassing 
Dit reglement is, in overleg met de TC, vastgesteld door het WOC van AV 
Groene Ster en is van toepassing op deze wedstrijd. 

Artikel 2 - Wedstrijdreglement 
Bij de CK is het wedstrijdreglement van de Atletiekunie onverkort van 
toepassing, tenzij daarvan in dit reglement wordt afgeweken. 

Artikel 3 - Deelname 
a. Atleten, die willen deelnemen aan de CK, dienen zich de zondag vóór de 

wedstrijd middels de website van av Groene Ster op te geven (of schriftelijk 
via briefjes bij de trainers en/of inschrijflijsten tijdens trainingen). De opgave 
moet bestaan uit in ieder geval de naam, emailadres en categorie.  

 
b. Onmiddellijk na het sluiten van de inschrijving dient de deelnemerslijst 

gepubliceerd te worden op de website en ontvangen alle ingeschreven 
deelnemers een notificatie ter controle. 

 
c. Uiterlijk de woensdag voor de wedstrijd dient de deelnemerslijst definitief te 

zijn. Na-inschrijven is in principe niet mogelijk. 

Artikel 4 - Programma 
a. De CK vindt plaats op een zondag in september. In tabel 1 is het meerkamp-

programma van de CK te vinden. 
 
b. Naast de meerkamp is er 1 op zichzelf staand looponderdeel. Dit is een 5km 

die gedeeltelijk buiten de accommodatie gelopen wordt. 
 
c. De atletiekonderdelen worden afgewerkt volgens de regels (gewichten, 

afstanden) die gelden voor de categorie van de betreffende atleet (dus 
masters gebruiken hun eigen materiaal). 
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masters X X X X X X X

senioren X X X X X X X

A junioren X X X X X X X

B junioren X X X X X X X

C junioren X X X X X X X

D junioren X X X X X X

A pupillen X X X X X

B pupillen X X X X X

C pupillen X X alt. X X

mini's X X alt. X X

klatjes X X alt. X X

recreanten X X X X X X

vaders X X X X

masters X X X X X X X

senioren X X X X X X X

A junioren X X X X X X X

B junioren X X X X X X X

C junioren X X X X X X X

D junioren X X X X X X

A pupillen X X X X X

B pupillen X X X X X

C pupillen X X alt. X X

mini's X X alt. X X

klatjes X X alt. X X

recreanten X X X X X X

moeders X X X X
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sprint springen werpen lange afstand

Tabel 1 – programma meerkamponderdelen 

 
d. De klatjes, mini’s en C-pupillen hebben geen kogelstoten, maar een 

alternatief, vergelijkbaar, onderdeel. Dit is het met twee armen stoten van 
een medicinbal vanuit de kogelring. 

Artikel 5 - Tijdschema 
a. Het voorlopig tijdschema en de begeleidende informatie dient uiterlijk 3 

dagen vóór de CK gepubliceerd te worden (in casu vóór de trainingen op 
vrijdagavond). 

 
b. De klatjes, mini’s, pupillen en ouders worden in groepjes ingedeeld van 

ongeveer 6 tot 8 deelnemers. Hierbij worden ouders bij hun eigen kinderen 
ingedeeld en de verschillende jeugdcategorieën zoveel mogelijk bij elkaar. 



Met het groepje wordt (volgens het tijdschema) langs de onderdelen 
gegaan. 

 
c. Randvoorwaarden voor het tijdschema zijn: 

 Als de ouders hun looponderdelen hebben, hebben alle mini’s, klatjes 
en pupillen geen onderdeel te doen. 

 Als de mini’s, klatjes en pupillen hun looponderdelen hebben, hebben 
de ouders geen onderdeel te doen. 

Artikel 6 - Inschrijfgeld en kosten 
Deelname is voor iedereen gratis. Aan het buffet na de wedstrijd zijn wel kosten 
verbonden. Dit staat los van de wedstrijd. 

Artikel 7 - Puntentelling 
a. Per onderdeel telt de beste prestatie per persoon. 
 
Klatjes, mini’s, ouders en recreanten 
b. De puntentoekenning voor het klassement voor de klatjes, mini’s, ouders en 

recreanten geschiedt op basis van plaats, waarbij de eerste de meeste 
punten krijgt. 

 Bijvoorbeeld: bij 12 ingeschreven deelnemers krijgt de eerste 12 punten, 
nummer twee krijgt 11 punten, etc. 

 
c. Bij gelijk eindigen krijgen de betrokken deelnemers allen de punten van de 

betreffende plaats. Er wordt hierbij niet gekeken naar andere prestaties bij 
het onderdeel 

 Bijvoorbeeld: als bij het verspringen drie recreanten dezelfde afstand 
hebben gehaald en zij hiermee gedeeld vierde zouden zijn (bij in totaal 12 
ingeschreven deelnemers), krijgen zij alle drie de punten die behoren bij de 
vierde plaats (=9 punten).Het resultaat van de tweede en derde poging 
maakt hierbij niets uit. 

 
d. Bij niet deelnemen aan een onderdeel krijgt de betreffende atleet 0 punten 

voor dit onderdeel. Ook bij wel deelnemen, maar geen resultaat (of 
diskwalificatie) krijgt de atleet 0 punten. 

 
e. Wanneer een atleet uit de wedstrijd gaat, of gehaald wordt zal het klassement 

niet herberekend worden. 
 
Pupillen, junioren, senioren & masters 
f. De puntentoekenning voor het klassement voor de pupillen, junioren, 

senioren en masters geschiedt op basis van de Atletiekunie-puntentelling. 
Hiervoor moet gebruik gemaakt worden van de volgende formules: 

 Pupillen: blz 11 van “formules & constanten”. 

 CD-junioren: blz 9 & 10 van “formules & constanten”. 

 Senioren & AB-junioren: blz 5 & 6 van “formules & constanten”. 

 Masters: blz 5 & 6 van “formules & constanten”, mét age-grading. 
 
g. Bij de C pupillen vindt de puntentoekenning voor het balstoten plaats op 

basis van de kogelstoot-puntentelling 
 
h. Puntentoekenning dient te geschieden op basis van elektronische tijden. 
 
Lopers (5km) 
h. Klassement op basis van eindtijd. Er zijn 2 categorieën: mannen & vrouwen. 

Er zijn geen aparte leeftijdsgroepen. 

Artikel 8 - Verzending uitslagen en formulieren 
De uitslagen zullen zo snel mogelijk op de website van av Groene Ster 
gepubliceerd worden. 

Artikel 9 - Deelnemers 
a. Met uitzondering van de categorie “ouders” dienen deelnemers lid te zijn van 

av Groene Ster. Het bezit van een geldige wedstrijdlicentie is niet 
noodzakelijk. 

 
b. Onder bepaalde omstandigheden is deelname buiten mededinging mogelijk 

(bevoegdheid wedstrijdleider). 
 
c. Het is atleten niet toegestaan deel te nemen in een hogere categorie. 
 
d. Aan de categorie “ouders” mogen alleen de (groot-)ouders en/of verzorgers 

van jeugdleden van av Groene Ster deelnemen. Deelname van 
broers/zussen, ooms/tantes, etc. is niet toegestaan. 

 
e. Minimale leeftijd voor deelname aan de 5km is 16 jaar (vanaf B-junioren). 

Artikel 10 - Bevoegdheden – protesten 
a. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. 
 
b. Bij calamiteiten treedt het algemene calamiteitenplan van de 

sportaccommodatie in werking. 

 



Artikel 11 - Prijsuitreiking 
a. De eerste drie atleten per categorie ontvangen een medaille. 
 
b. Alle atleten ontvangen tijdens de prijsuitreiking een prestatiekaart. 
 
c. Getracht moet worden om alle klatjes, mini’s en pupillen een herinnering te 

geven. 
 

B. WEDSTRIJDBEPALINGEN 
 
OFFICIËLE ATLETIEKONDERDELEN 

Artikel 12 - Aanvangs-en vervolghoogten hoogspringen 
a. hoogspringen: 
 D jun meisjes: 91 - 96 - 101 - 106 - 111 - etc. 
 D jun jongens: 101 - 106 - 111 - 116 - 121 - etc. 
 C jun meisjes: 101 - 106 - 111 - 116 - 121 - etc. 
 C jun jongens: 111 - 116 - 121 - 126 - 131 - etc. 
 AB meisjes, vrouwen/V35+: 109 - 112 - 115 - 118 - 121 - etc. 
 AB jongens, mannen/M35+: 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - etc. 
 
b. Beginnen op een lagere hoogte is toegestaan, mits dit voor de wedstrijd bij 

de wedstrijdleider wordt aangevraagd en met intervallen van 10cm. 

Artikel 13 - Overige wedstrijdregels 
a. Bij de looponderdelen worden geen finales verwerkt, maar worden series op 

tijd gelopen. De serieindeling wordt gedaan door de organisatie op grond 
van de ingeschatte prestaties. Bij de klatjes, mini’s, pupillen en CD-junioren 
mogen jongens en meisjes in dezelfde serie ingedeeld worden. 

 
b. Bij het hoogspringen vindt er geen barrage plaats bij gelijk eindigen. 
 
c. Bij het verspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen worden de 

recreanten, junioren, senioren en masters drie pogingen toegestaan. 
 
d. Bij alle looponderdelen zal diskwalificatie van de atleet plaatsvinden na twee 

valse starts per persoon. 
 
e. Indien het tijdschema dit toelaat, kan de wedstrijdleider toestaan dat atleten 

die door een geldige reden (zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider) een 
onderdeel gemist hebben, deze later inhalen. 

 
f. Alle looponderdelen van 400m en langer worden van een gebogen startlijn 

gestart, zonder startblokken. 
 
g. De mini’s, klatjes, pupillen en ouders krijgen per groepje (zie art. 5b) 10 

minuten de tijd per technisch onderdeel. In deze tijd mogen ze zoveel 
mogelijk pogingen doen als past in de tijd. 

 



h. Bij het verspringen mogen de klatjes, mini’s, pupillen en ouders afzetten 
vanuit het vlak tussen afzetbalk en verspringbak, Bij afzetten voor de balk 
wordt gemeten vanaf de balk. 

Artikel 14 - Bepaling eindstand 
a. Winnaars zijn de atleten die de meeste punten hebben gehaald. Bij de 

mini’s, klatjes, ouders en recreanten gaat het hierbij om de klassements-
punten, bij de pupillen, junioren, senioren en masters om de atletiekunie-
punten. 

 
b. De masters worden niet apart geklasseerd maar samen met de senioren 

(wel wordt gebruik gemaakt van age-grading). 
 
c. Indien twee of meer atleten gelijk eindigen zal de atleet die de meeste 

individuele overwinningen (tov alle deelnemers) heeft behaald, het hoogst 
worden geklasseerd. 

 
d. Mocht bovenstaande geen effect hebben, dan zal nagegaan worden welke 

atleet de meeste tweede, c.q. derde plaatsen, enz., heeft behaald (tov alle 
deelnemers). 

 
e. Mocht bovenstaande geen effect hebben, dan wordt naar de onderlinge 

resultaten tussen de betrokken atleten gekeken. Wanneer ook dit geen 
verschil oplevert zullen de atleten ex aequo geclassificeerd worden. 

 
 

Bijlage: gewichten-overzicht 

kogel speer discus bal

M80 en ouder 3kg 400g 1kg

M70 t/m M75 4kg 500g 1kg

M60 t/m M65 5kg 600g 1kg

M50 t/m M55 6kg 700g 1,5kg

M35 t/m M45 7,26kg 800g 2kg

mannen 7,26kg 800g 2kg

A jun jongens 6kg 800g 1,75kg

B jun jongens 5kg 700g 1,5kg

C jun jongens 4kg 600g 1kg

D jun jongens 3kg 400g

A pupillen jongens 2kg 170g

B pupillen jongens 2kg 140g

C pupillen jongens 2kg* 80g

mini's jongens 1kg* 80g

klatjes jongens 1kg* 80g

vaders 3kg 500g

recreanten mannen 3kg 600g 1kg

V75 en ouder 2kg 400g 0,75kg

V60 t/m V70 3kg 400g 1kg

V50 t/m V55 3kg 500g 1kg

V35 t/m V45 4kg 600g 1kg

vrouwen 4kg 600g 1kg

A jun meisjes 4kg 600g 1kg

B jun meisjes 3kg 500g 1kg

C jun meisjes 3kg 500g 1kg

D jun meisjes 2kg 400g

A pupillen meisjes 2kg 170g

B pupillen meisjes 2kg 140g

C pupillen meisjes 2kg* 80g

mini's meisjes 1kg* 80g

klatjes meisjes 1kg* 80g

moeders 3kg 170g

recreanten vrouwen 3kg 400g 1kg  
* Medicin-bal 


