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Situering: Vaak worden atleten, trainers, juryleden,
ouders en clubbestuurders geconfronteerd met de
vraag welke tuigen tijdens een wedstrijd beschikbaar zijn voor de deelnemende atleten. In dit overzicht proberen we jullie een correct beeld te geven
van de bestaande reglementen op VAL niveau. Die
regels verschillen wel van de reglementen in voege
tijdens de door EAA of IAAF georganiseerde wedstrijden.

Definities:
Gemeenschappelijk tuig: is ieder
tuig dat voor aanvang van de wedstrijd ter controle overhandigd wordt
aan de Technical Manager (ook wel
“het jurylid verantwoordelijk voor het
wegen van de tuigen genoemd”, alhoewel er meer controles uitgevoerd
worden dan het simpel wegen van
het tuig) en dat vanaf dat ogenblik
tot aan het einde van de wedstrijd ter
beschikking is van alle atleten die aan
de wedstrijd deelnemen.
Om nog duidelijker te zijn: een atleet
die zijn tuig overhandigt aan de Technical Manager en zich bijvoorbeeld
kwetst tijdens de opwarming, mag
zijn werptuig niet recupereren alvorens de wedstrijd volledig beëindigd
is. In geval van kwalificaties en finale, blijft een aanvaard tuig beschikbaar tot het einde van de finale ook
al slaagt de ‘eigenaar’ er niet in zich
hiervoor te kwalificeren.
Het kan hier tuigen betreffen die aan
de atleten ter beschikking gesteld
worden door de organisator of privétuigen van deelnemende atleten.
Persoonlijk tuig: ieder tuig dat voor
aanvang van de wedstrijd ter controle overhandigd wordt aan de Technical Manager en dat na goedkeuring
zowel tijdens de opwarming, het ingooien als de wedstrijd zelf, enkel
mag gebruikt worden door de atleet
die het tuig ter controle aanbiedt.
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Historiek:
Het onderscheid tussen beide types, gemeenschappelijk of persoonlijk tuig, vindt zijn oorsprong in de
aansprakelijkheid in geval een atleet
een tuig beschadigt door onoordeelkundig gebruik. Niet iedere deelnemer aan wedstrijden is even ervaren.
Regelmatig zien we deelnemers aan
wedstrijden die de techniek van dat
bepaald nummer nog niet volledig
beheersen. En gezien het grote risico
op beschadiging van het tuig, en de
daaropvolgende discussies wie deze
schade moet vergoeden, werd er beslist om tuigen die internationaal als
gemeenschappelijk tuig gedefinieerd
worden tijdens bepaalde wedstrijden
op VAL niveau als persoonlijk tuig te
beschouwen. Hierna volgt het overzicht zoals de regels nu van toepassing zijn bij VAL wedstrijden.

Discus, Hamer, Speer: hier moeten we
rekening houden met het type wedstrijd.
A - Tijdens het individueel Kampioenschap Van Vlaanderen, het individueel Belgisch Kampioenschap, het KVV
meerkampen en het BK meerkampen,
zijn deze tuigen gemeenschappelijk. Er
wordt van uitgegaan dat door het selectieprincipe alle deelnemers een minimum aan
ervaring hebben om oordeelkundig met
het tuig om te gaan. Tevens moet iedere
atleet met dezelfde mogelijkheden qua beschikbaarheid van tuigen zijn kansen op
een titel, podium of finaleplaats kunnen
verdedigen.
Alle door atleten voor gebruik in de wedstrijd aangeboden discussen, hamers en
speren zijn beschikbaar voor alle atleten
en dit vanaf het ogenblik dat zij door de
Technical Manager in overeenstemming
bevonden werden met de bepalingen wat
gewicht, doorsnede, zwaartepunt, gladheid, enz… betreft.
De organisator is bij bovenvermelde wedstrijden tevens verplicht discussen, hamers en speren ter beschikking te stellen
van de deelnemende atleten. Al deze tuigen zijn en blijven, zoals eerder al vermeld, gemeenschappelijk gedurende de
hele wedstrijd.
B - Tijdens alle andere wedstrijden,
met inbegrip van de Bekers Van Vlaanderen (interclubs) en de Provinciale
kampioenschappen, zijn deze tuigen
persoonlijk. Alle door atleten voor gebruik
in de wedstrijd aangeboden discussen,
hamers en speren die door de Technical
Manager in overeenstemming bevonden
werden met de bepalingen wat gewicht,
doorsnede, zwaartepunt, gladheid, enz…
betreft, zijn enkel beschikbaar voor de atleet zelf. De organisator is wel verplicht
discussen, hamers en speren ter beschikking te stellen van alle deelnemende atleten. Deze door de organisator in wedstrijd
gebrachte tuigen zijn gemeenschappelijk.

Polsstok: is altijd persoonlijk. Door de
specifieke eigenschappen van een polsstok
is dit tuig altijd persoonlijk. Er wordt van
de deelnemers verwacht dat zij hun eigen
polsstokken meebrengen indien zij wensen
deel te nemen aan een wedstrijd polsstokspringen.
Geldende reglementen:
De organisator is niet verplicht polsstokKogel: is altijd een gemeenschap- ken ter beschikking te stellen van de deelpelijk tuig. Alle door atleten voor nemende atleten.
gebruik in de wedstrijd aangeboden
kogels, zijn beschikbaar voor alle atPatrick
leten en dit vanaf het ogenblik dat zij
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de regels wat gewicht, doorsnede,
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zwaartepunt, gladheid, enz… betreft.
De organisator is tevens verplicht kogels ter beschikking te stellen van de
deelnemende atleten.

