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Bij de zeventiende druk: 
 
De vele reglementswijzigingen die door de IAAF en door de Atletiekunie met regelmaat worden 
doorgevoerd plus het benutten van de gelegenheid om enkele verbeteringen door te voeren 
hebben geleid tot deze aangepaste versie van het boekje Reglementenkennis. 
Athletics Champs voor de pupillen zal in deze editie niet behandeld worden. De genoemde 
pupillenonderdelen zijn gebaseerd op de ‘traditionele’ pupillenwedstrijden.  
Overal waar 'hij' of andere mannelijke aanduidingen zijn gebruikt, kan natuurlijk ook 'zij' of een 
ander vrouwelijke aanduiding worden gelezen. 
 
Als altijd zien de samenstellers kritische op- en aanmerkingen, aanvullingen of voorstellen ter 
verbetering graag tegemoet. Deze kunnen gestuurd worden aan: 
 
Atletiekunie 

Afdeling wedstrijdatletiek  
Postbus 60100 
6800 JC ARNHEM  
Telefoon : (026) 483 48 00 
Fax :  (026) 483 48 01 
E-mail :  info@atletiekunie.nl 
Internet :  www.atletiekunie.nl 
 
 
Zie voor extra toelichting en tussentijdse reglementswijzigingen de digitale jurynieuwsbrief, die 
aan aantal keer per jaar uitkomt: www.atletiekunie.nl/jury 
 
 
werkgroep juryopleidingen 
2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atletiekunie.nl/jury
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Inleiding 
 
Goed jureren is meer dan het hanteren van de reglementen. We kunnen namelijk niet 
voorbijgaan aan de relatie tussen het jurylid en de atleet. We moeten ervan uitgaan dat het 
jurylid de deelnemer de gelegenheid geeft de atletieksport in wedstrijdverband te beoefenen en 
het jurylid moet dan ook handelen vanuit deze houding. 
  
Als we, zoals helaas nog te vaak gebeurt, uitgaan van artikel ..... in het wedstrijdreglement, 
vergeten we al snel de belevingsaspecten die zeker zo belangrijk zijn. Atleten zijn vaak 
prikkelbaar, vooral vlak vóór en na een start of een poging. Hier ligt dan ook een belangrijke 
taak voor het jurylid, namelijk het zich kunnen verplaatsen in de belevingssituatie van de atleet. 
 
Anders, doch minstens even belangrijk, is de jeugdatletiek, met name bij de pupillen. Hier heeft 
het jurylid tevens een 'opvoedende' taak. Indien een poging hier fout is gegaan, is het veel 

belangrijker te verklaren waarom het fout is, dan enkel de kille constatering van de fout. Vooral 
bij de jongste groepen staat het speelse element op de voorgrond; elke poging is daar de win-
nende actie. We moeten hier dan ook begeleiden op de weg naar het verkrijgen van de juiste 
mentaliteit van de wedstrijdatleet. 

 
Doelgroepen 

Dit boekje is bedoeld voor drie doelgroepen: 

 Nieuwe juryleden - als leerboek 

 Ervaren juryleden - die hun kennis aan de hand van actuele teksten en afbeeldingen 
willen  opfrissen  

 Overige vrijwilligers 
 
De inhoud van dit boekje 

Dit boekje bevat een keuze uit de belangrijkste informatie die elk beginnend jurylid moet 
weten om te kunnen jureren. 

 
Algemene kennis 

 Om atletiekwedstrijden te begrijpen dient men een overzicht te hebben van hetgeen zich 
allemaal op het wedstrijdterrein afspeelt. Het begrijpen van de verschillende verbanden, 
om de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen. 

 Leren over de jurywerkzaamheden en de erbij behorende regels bij de verschillende 
onderdelen. 

 Leren van wat er van ons als jurylid verwacht wordt bij een wedstrijd. 
 

Specifieke kennis 

 Het leren de basisregels behorend bij het lopen, het werpen en het springen. 

 Per onderdeel worden de belangrijkste regels samengevat en verduidelijkt met illustraties 

 Uitgangspunt voor deze brochure is het Wedstrijdreglement 2014-2015 van de 
Atletiekunie. 
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De opleiding tot jurylid 
 
Zoals bij iedere sportorganisatie is ook bij de Atletiekunie het verloop in het kader vrij groot. Om 
deze reden worden dan ook jaarlijks ± 100 jurycursussen gegeven aan circa 1500 aspirant 
juryleden. Om dit grote aantal cursussen, georganiseerd door verenigingen in samenwerking 
met de taakcoördinator Juryopleidingen een meer uniforme inhoud te geven is deze handleiding 
ontwikkeld. Hierin worden die artikelen uit het Wedstrijdreglement behandeld die voor het jurylid 
Algemeen (functie 60) tijdens het uitvoeren van deze functie van belang zijn. 
De praktische uitleg gedurende deze cursus zal grotendeels op de baan plaatsvinden 
aangevuld met theorie. 
 
Goed jureren is echter een doe-taak en zal derhalve voornamelijk in de praktijk moeten groeien. 
Een jurylid moet kunnen waarnemen, interpreteren en een uitspraak doen. Het is dan ook meer 
dan het kennen van de regels en artikelen! Er is naar gestreefd de cursus zo praktijkgericht 

mogelijk te geven. U, als cursist zult uw steentje daartoe moeten bijdragen; u zult bepaalde 
situaties moeten leren 'zien' en interpreteren.  
Aangezien een reglement steeds aan veranderingen onderhevig is, is het noodzakelijk dat 
juryleden zich op de hoogte blijven stellen van wijzigingen daarin. Wijzigingen in het reglement 
en verdere mededelingen het jurywerk betreffende, worden vermeld in de digitale 
jurynieuwsbrieven van de Atletiekunie.  
Ook kan de benodigde kennis op peil worden gehouden door het volgen van bijscholingscursus-
sen die door de jurycontactpersoon (JUCO) van de vereniging georganiseerd kunnen worden, in 
samenwerking met de taakcoördinator juryopleidingen. 
 
 
 

Wedstrijdleider

Scheidsrechter Microfonist Chef ET*

Starter Snelwandel jury EDM bediener Medewerker ET
Athletics 

Champs jurylid

* De cursus medewerker ET incl. praktijk examen

Jury algemeen

Cursusmodel 2014
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1. Algemeen 
 

1.1 Organisatie van een wedstrijd 
 
De voorwaarden om als jurylid te mogen functioneren zijn: 
1. lid zijn van de Atletiekunie; 
2. geen deelnemer zijn aan hetzelfde onderdeel 
3. bevoegd zijn voor de toegewezen functie 
4.  minimaal 16 jaar zijn. 
 
Verloop van de wedstrijd voor de organisatie: 

1. Uitschrijven van de wedstrijd 
2. Verwerken aanmeldingen voor de wedstrijd 
3. Het houden van de wedstrijd volgens het vastgestelde tijdschema 
4. Bekend maken uitslagen 
5. Uitreiken medailles, diploma’s 
6. Maken/publiceren/verzenden van uitslagenlijsten per categorie 

 
 
Betrokken partijen 
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Veiligheid 

 

lopen: rondbaan / horden / hindernissen

springen: aanloop / springkussen / springbak

werpen: materiaal / sector / werpkooi

Begeleiders
Persfotografen: 

foto, film, tv

Alléen bij pupillen en 

atleten met een 

verstandelijke beperking

Vaste plaats! Alléen bij pupillen 

Concentratie op eigen onderdeel

Indien vrij: tribune

Publiek

Wedstrijdterrein

Jury

Atleten

EHBO
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1.2 Voorbeeld overzicht wedstrijdterrein 
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1.3 Taken/bevoegdheden jury algemeen 
 

Belangrijkste taken: 

 volgen van het wedstrijdverloop van de looponderdelen 

 beoordelen van de pogingen bij de technische onderdelen 

 opmeten en vastleggen van geleverde prestaties 

 zorgen dat de scheidsrechter de uitslag voor akkoord ondertekent 

 zorgen voor een juist verloop van de diverse onderdelen door erop te letten dat: 

 de veiligheid steeds gewaarborgd is 

 het materiaal zowel bij inwerpen als bij wedstrijd altijd teruggebracht wordt; nooit 
teruggooien 

 de deelnemers in de juiste volgorde aan de beurt komen 

 de deelnemers het juiste aantal pogingen krijgen 

 de deelnemers niet door anderen worden gehinderd 

 de accommodatie en materialen in orde zijn 

 de startnummers, het verenigingstenue (bij NK's en alle competitiewedstrijden) enz. 
voldoen aan de reglementen. 

 

Daarbij behorende bevoegdheden: 

 zelfstandig de prestatie beoordelen op geldig/ongeldig 

 zelfstandig opmeten en vastleggen van de geleverde prestaties 

 het bepalen van de aankomstvolgorde bij looponderdelen 

 het, indien gewenst, afwijken van de volgorde van de deelnemerslijst bij de technische 
onderdelen (1 poging per ronde!) scheidsrechter inlichten. 

 als er een finale is bij een technisch onderdeel de finalisten rangschikken in volgorde van 
laag naar hoog (beste prestatie: laatst aan de beurt). 

 

Bij problemen op wedstrijd-organisatorisch gebied: 

 
Altijd de wedstrijdleider (herkenbaar aan een rode armband) waarschuwen, bijvoorbeeld in 
geval van: 

 na-inschrijvingen (bijplaatsen op de deelnemerslijst) 

 niet op de deelnemerslijst staande deelnemers 

 afwijken van de aanvangstijd van het betreffende onderdeel 

 accommodatie/materiaal niet in orde  

 problemen voor wat betreft de veiligheid 

 samenvoegen van series en/of halve finales 

 problemen met betrekking tot de 'status' van een deelnemer 
 
Bij problemen op wedstrijd-technisch gebied  

(uitvoering van het wedstrijdreglement):  
 
Altijd de scheidsrechter  (herkenbaar aan een groene armband) waarschuwen, bijvoorbeeld in 

geval van: 

 hinderen van andere deelnemers 

 verkorten van de afstand door buiten eigen baan te lopen in een bocht 

 horden/hindernissen niet juist nemen 

 foutief wisselen bij de estafette 

 onbehoorlijk gedrag ten opzichte van deelnemers, publiek en/of juryleden 
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 het indienen van protesten; deze moeten mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend 
door de atleet zelf, of door iemand die namens hem optreedt of door een officiële 
vertegenwoordiger van zijn team. Een protest kan alleen worden ingediend door iemand die 
er direct belang bij heeft. 

 nameten van recordprestaties (wedstrijdleider controleert materiaal)  

 meten van een recordhoogte (zoals is vermeld op het juryformulier) bij polsstok- en 
hoogspringen vóórdat de poging begint 

 overschrijding van de geldende tijdslimiet 

 een barrage bij hoog- of polsstokhoogspringen  

 wijzigen van de wedstrijdplaats van het betreffende onderdeel 

 de betrokken jury is niet unaniem over een te nemen beslissing 
 
De scheidsrechter kan d.m.v. een gele kaart een waarschuwing geven en d.m.v. een rode kaart 
een diskwalificatie aangeven.  
 

1.4 Jury gedragsregels 
 
Als jurylid heeft u een voorbeeldfunctie. Daarom: 

 Wees tijdig aanwezig voor de juryvergadering en op de plaats van verwerking van uw 
onderdeel. 

 Draag gepaste kleding en eventueel een herkenbaarheidsteken, (bijvoorbeeld de jurybadge, 
jury-armband of dergelijke). 

 Zorg ervoor dat u het actuele boekje 'Reglementenkennis' of het Wedstrijdreglement bij u 
hebt. 

 Rook niet tijdens de wedstrijd en gebruik geen alcohol. 

 Treed correct op tegenover een ieder. 

 Spreek duidelijk en wees zeker in uw beslissingen. 

 Geef voor de atleten belangrijke informatie aan hen door (aantal deelnemers, pogingen, 
finalisten en bijv. hoogteverloop bij hoog/polshoog). 

 Onderhoud contacten met de 'wedstrijdofficials' (wedstrijdleider, scheidsrechter, starter). 

 Treed regelend op tegenover teambegeleiders, en werk met hen samen bij 
pupillenwedstrijden. 

 
 

1.5 Bevoegdheden jurylid algemeen (functie 60)  
 
Jury looponderdelen:  

 startcommissaris 

 jury aankomst 

 rondeteller 

 baancommissaris (w.o. wisselpuntcommissaris) 
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Jury technische onderdelen: 

 springen:  hoogspringen 

 verspringen 

 polsstokhoogspringen 

 hink-stapspringen 

 werpen:  kogelstoten 

 discuswerpen 

 kogelslingeren/gewichtwerpen 

 speerwerpen/balwerpen 
 
Overige juryfuncties: 

 wedstrijdsecretaris 

 windmetercontroleur 

 ordecommissaris 
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2. Looponderdelen 
 

2.1 Indeling van de diverse looponderdelen 
 

1. Baan  sprint 

 horden 

 midden-afstand 

 lange-afstand 

 steeple chase 

 estafette 

(40 m t/m 400 m) 
(60 m t/m 400 m) 
(600 m t/m 2 000 m) 
(3 000 m t/m 30 000 m) 
(1 000 m 1 500 m 2 000 m en  
3 000 m) 
(4 x 40 m t/m 4 x 1 500 m) 

2. Weg  lange-afstand (t/m marathon, Ekiden,  
100 km en 24-uursloop) 

3. Natuur crosscountry, bosloop en bergloop, dit alles over diverse 
afstanden 

4. Indoor  afstanden afhankelijk van de accommodatie,  
 meest gangbaar: 

 50 m/60 m; 

 50 m horden/60 m horden; 

 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, 3 000 m; 

 4 x 200 m t/m 4 x 800 m 

 3 000 m en 5 000 m snelwandelen. 
5. Baan/weg  snelwandelen (5 km t/m 50 km) 
 
 

Opm. 
Instrumenten die tijdens een race door atleten persoonlijk worden gedragen, zoals hartslag- 
snelheid- en afstandsmeters of passentellers zijn toegestaan, op voorwaarde dat zulke 
instrumenten niet kunnen worden gebruikt om met andere personen te communiceren.  

 

2.2 Startcommissaris 
 

De startcommissaris: 

a. werkt nauw samen met de starter; geeft teken als alles in orde is 
b. gaat na of alle deelnemers aanwezig zijn (ongeveer 10 minuten voor de start) 
c. gaat na of deelnemers in de juiste serie starten     
d. geeft aan in welke lanen de deelnemers moeten starten 
e. handhaaft het tijdschema 
f. let op het dragen en de plaats van de startnummers (Indien 1 nummer: t/m 400 m op de rug; 

bij langere afstanden op de borst) 
g. controleert (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, meestal 6mm) 
h. controleert het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) 
i. zorgt voor estafettestokjes bij alle estafettes (Ekiden: sjerp) 
j. zorgt indien nodig voor startblokken: 

 t/m 400 m en 400 m horden en estafette t/m 4 x 400 m verplicht (niet verplicht voor 
pupillen en masters) 

 bij andere afstanden zijn startblokken niet toegestaan 
k. bij knielstart: handen achter de startlijn en in contact met de baan. Daarbij moet ten minste 

één knie contact met de baan hebben. Van belang hierbij is dat de beide voeten contact 
hebben met het startblok 

l. bij staande start: voeten achter de startlijn. Geen hand(en) aan de grond gedurende de start 
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m. wanneer de starter een start onderbreekt om een reden die een deelnemer niet is aan te 
rekenen, laat deze de startcommissaris een groene kaart tonen aan alle deelnemers, om 
aan te geven dat er geen sprake was van een valse start 

n. bij een valse start, op aangeven van de starter, handelt de startcommissaris zoals hieronder, 
bij ‘valse start’, is aangegeven.  

 
Valse start 

Senioren en A/B-junioren, behalve bij meerkampen:  
iedere atleet die een valse start veroorzaakt, wordt gediskwalificeerd. 
Degene, die de valse start veroorzaakt krijgt een rood/zwarte (diagonaal verdeeld) kaart en een 
rode markering op het baannummerblok. 
 
Meerkampen voor senioren en A/B-junioren en bij masters: 
bij een eerste valse start wordt (worden) de atleet (atleten), die een valse start veroorzaakt 
(veroorzaken) gewaarschuwd door een gele markering op het baannummerblok. Tegelijkertijd 
moeten alle deelnemers aan diezelfde serie worden gewaarschuwd door het tonen van een 
geel/zwarte (diagonaal verdeeld) kaart. Dit om aan te geven dat iedereen die vanaf nu een 
valse start veroorzaakt, zal worden gediskwalificeerd.  
Als er daarna valse starts plaatsvinden, moet (moeten) de atleet (atleten), die de valse start 
veroorzaakt (veroorzaken), worden gediskwalificeerd en krijgt (krijgen) deze(n) een rood/zwarte 
(diagonaal verdeeld) kaart, c.q. rode markering op het baannummerblok. 
 
Voor C/D-junioren en de meerkamp voor de masters bij alle wedstrijden: 

iedere atleet die een valse start veroorzaakt, moet worden gewaarschuwd. Een atleet, die 
verantwoordelijk is voor twee valse starts in dezelfde serie, wordt gediskwalificeerd. De atleet 
(atleten) die een valse start veroorzaakt (veroorzaken), wordt (worden) gewaarschuwd door een 
geel/zwarte (diagonaal verdeeld) kaart en een gele markering op het baannummerblok. Bij een 
tweede valse start door dezelfde atleet krijgt deze een rood/zwarte (diagonaal verdeeld)  kaart, 
c.q. rode markering en is hij gediskwalificeerd. 

 
NB.  

 De starter is verantwoordelijk voor de start, de startcommissaris voor de voor-
bereiding ervan. 

 c t/m h zijn ook taken voor de juryleden bij estafette-wisselpunten én e t/m h bij alle 
technische onderdelen. 

 Bij rechte of gebogen startlijn liever niet voor- of achterlangs lopen, maar schuin van 
voren overzien. Alleen in geval van twijfel van dichtbij bekijken.  

 
Als een atleet direct mondeling protesteert tegen de toewijzing van een valse start, mag de 
scheidsrechter van de looponderdelen die atleet onder protest laten deelnemen, om de 
rechten van alle betrokkenen te beschermen. Een protest moet echter worden afgewezen als 
de valse start is vastgesteld door valse-startdetectieapparatuur, tenzij de scheidsrechter, om 
welke reden dan ook, vaststelt dat de informatie afkomstig van de apparatuur kennelijk niet 
nauwkeurig is.  
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Diverse startlijnen 

123456

Algemene Finish
start 2000 m / 10000 m

start 400 m
start 4x100 m

400 m

einde wissel 4x400 m

390 m

einde wisselvak

400 m horde 1
355 m

start
start

4x200
4x400

m
m

start
midden wisselvak 4x200 m
midden wisselvak

800

4x400

m

m

laan 4 t/m 6
extra start 2000 m/10000 m

opstellijn extra start 2000 m/10000 m
laan 4 t/m 6
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 rechte startlijn (40 m t/m 100 m, 60 m t/m 110 m horden) 

 versprongen startlijn (150 m t/m 400 m, 800 m, 300 m en 400 m horden, alle estafettes met 
 uitzondering van de 4 x 1 500 m) 

 gebogen startlijn (600 m, soms 800 m en langer en de 4 x 1 500 m) 

 gebogen startlijn voor 2e groep  
5 000 en 10 000 m lopers:  één bocht in baan 4 t/m 6 (zesbaansaccommodatie) 

  één bocht in baan 5 t/m 8 (achtbaansaccommodatie) 

 2.3 Jury aankomst 
 
De jury aankomst: 

 criterium voor de finish: enig deel van de romp raakt het finishvlak, ook bij een val op de 
finishlijn! (de finishlijn hoort niet bij de te lopen afstand) 

 doen van aankomstwaarneming in volgorde van aankomst, dus niet op baannummer! 

 meldt het startnummer aan de 'chef aankomst'; deze administreert 

 indien geen overeenstemming: scheidsrechter looponderdelen inschakelen (eventueel 
finishfoto bekijken), idem bij protesten 

 geen mededelingen doen aan pers, atleten of anderen 

 voor een voorbeeld van een jurylijst, zie afbeelding op blz. 15 en 16. 
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Juryformulier looponderdelen 

         

Mannen  110m. horden    series nrs. 1 en 2 + 2 tijdsnelsten gaan over naar de finale 

         

 1e serie    windmeting: - 1,3 m/s 

 baan startnr. Naam vereniging aankomst Tijd   opm. 

 1               

 2 189 Rory van Noort De Spartaan 4 14,84     

 3 73 Sven Ootjers AV Trias 1 14,02 *   

 4 451 Frank Stam Lycurgus - -   DNF 

 5 117 Tim van Ommen Hellas 2 14,18 *   

 6 263 Adriaan Saman AV '34 5 15,77     

 7 311 Jonathan Pengel Ilion 3 14,41     

 8               

         

 2e serie    windmeting: - 2,3 m/s. 

   baan startnr. Naam vereniging aankomst tijd   opm. 

 1               

 2 326 Stefan Nieuwland Climax 5 14,30     

 3 192 Pepijn van Hove Prins Hendrik 3 14,03 *   

 4 47 Virgil Spier AAC 2 13,80 *   

 5 442 Wouter Eilers Altis 4 14,08     

 6 159 Erik Jongmans AV 't Haasje 7 14,95     

 7 267 Gregory Sedoc AAC 1 13,67 *   

 8 409 Yuri Thijssing Phanos 6 14,83     

         

 3e serie    windmeting: + 0,5 m/s 
   baan startnr. Naam vereniging aankomst tijd   opm. 

 1               

 2 123 Koen Lentferink Ciko '66 5 14,37     

 3 17 Purcy Marte NEA Volharding 2 13,77 *   

 4 432 Ruben Esajas Rotterdam Atletiek 7 15,19     

 5 111 Bas Klinkhamer Groningen Atletiek 4 14,34     

 6 206 Kevin Woldberg PEC 1910 3 13,92 *   

 7 375 Marcel van der Westen AAC 1 13,54 *   

 8 281 Oskar Jansen AAC 6 14,60     

         

   *     = naar volgende ronde      

 DNS = did not start (niet gestart)      

 DNF = did not finish (niet gefinisht)      

 DQ   = disqualified (gediskwalificeerd)      

    Handtekening scheidsrechter:……………………………… 
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Juryformulier looponderdelen 

        

Mannen  110m. horden finale    

        

        

     windmeting:  - 1,5 m/s 

 baan startnr. Naam vereniging aankomst Tijd opm. 

 1 206 Kevin Woldberg PEC 1910 6 13,87   

 2 117 Tim van Ommen Hellas 8 14,10   

 3 17 Purcy Marte NEA Volharding 4 13,58   

 4 375 Marcel van der Westen AAC 1 13,38   

 5 47 Virgil Spier AAC 3 13,50   

 6 267 Gregory Sedoc AAC 2 13,48   

 7 73 Sven Ootjers AV Trias 7 13,88   

 8 192 Pepijn van Hove Prins Hendrik 5 13,67   

        

        

 DNS = did not start (niet gestart)     

 DNF = did not finish (niet gefinisht)     

 DQ   = disqualified (gediskwalificeerd)     

    Handtekening scheidsrechter:………………………… 
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2.4 Rondeteller 
 
De rondeteller: 

 volgt maximaal 4 deelnemers (bij snelwandelen maximaal 6) 

 noteert zoveel mogelijk de doorkomsttijden van de aan hem toegewezen deelnemers. Als 
een deelnemer één of meer ronden achterstand heeft, geeft de rondeteller zo mogelijk 
mondeling het aantal nog te lopen ronden door 

 geeft aan de jury aankomst en –tijd aan wie er finisht  

 Eén rondeteller geeft via het rondetelbord het aantal nog te lopen ronden van de leider 

aan. Het aanpassen van het bord gebeurt op het moment dat de leider het rechte eind 
vóór de finish op komt. Ook belt deze rondeteller voor elke deelnemer bij het ingaan van 

diens laatste ronde 
 

2.5 Baancommissaris 
 
De baancommissaris: 

 volgt het wedstrijdverloop op aanwijzing van de scheidsrechter looponderdelen 

 let op:  

 loopbaan van de afzonderlijke atleten 

 baan verlaten  

 duwen, trekken, hinderen enz. 

 800 m, 4 x 200 m, 4 x 400 m, 4 x 800 m en de Zweedse estafette: het naar baan 1 gaan 
van de in banen gestarte atleten (nà de kegeltjes) 

 horden correct genomen? 

 de geldigheid van een wissel bij de estafettes beoordelen 

 overtredingen worden aangegeven door: 
a. het tonen van de gele vlag 
b. het schriftelijk doorgeven van de overtreding (wie, wat, waar) aan de scheidsrechter 

 

2.6 Estafettes (wisselpuntcommissaris) 
 

 een baancommissaris bij een estafettewisselpunt beschikt over de baanindeling van de 
teams 

 bij iedere wissel moet een speciaal daarvoor aangewezen jurylid wijzen op de 
aanwezigheid (of afwezigheid) van wisselvak. Hij moet controleren of de atleet de juiste 
plaats in aanloop- of wisselvak inneemt en moet controleren op het juiste gebruik van 
merktekens 

 de baancommissaris bij een estafettewisselpunt beschikt over de baanindeling van de teams 

 t/m 4 x 200 m is een aanloop van 10 m toegestaan, met uitzondering van pupillen. Bij 
estafettes langer dan 4 x 200 m is dus geen aanloop toegestaan. 

 bij alle afstanden wordt gewisseld door middel van de estafettestok, behalve bij de Ekiden 
(=sjerp) 

 de estafettestok moet tijdens de gehele wedstrijd in de hand worden gedragen 

 het is atleten niet toegestaan om handschoenen te dragen of om een substantie op de 
handen aan te brengen waarmee betere grip op de stok verkregen wordt. 

 
Een wissel is ongeldig: 

 als het wisselen van de estafettestok buiten het wisselvak plaatsvindt 
a. de plaats van de estafettestok is bepalend voor de juistheid 
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b. de wissel is voltooid als de overnemende loper de estafettestok alleen vast heeft 

 bij hinderen van anderen idem, (bijvoorbeeld bij te vroeg verlaten van de eigen baan) 

 als de estafettestok wordt overgegooid 

 als een loper door ‘afduwen’ of op een andere manier wordt geholpen 
 
Als de estafettestok valt mag dezelfde loper hem oprapen. Als hij hierbij de eigen baan moet 
verlaten is dat toegestaan, mits anderen daarbij niet worden gehinderd en de loper op dezelfde 
plaats in zijn baan terugkomt 
 
Wat te doen bij een foute wissel: 

 het markeren van de plaats van de overtreding 

 na afloop van de race de gele vlag tonen  

 het schriftelijk doorgeven van de overtreding aan de scheidsrechter 
 
Wissel- en aanloopvakken estafettes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Fout Goed    

* W : plaats wisselpuntcommissaris (4 per wisselpunt)

maak ondelinge goede afspraken over taakverdeling

* Aanloopvak van 10 m. slechts toegestaan bij estafettes t/m 4 x 200 m.

(m.u.v. pupillen: zij kennen géén aanloopvak)

2

1

20 m. wisselvak 10 m. aanloop looprichting

6

5

4

3

W

W

W

W
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2.7 Hordeloop en steeple chase (hindernisloop) 
 
Hordeloop 

 been of voet langs de horden of hindernissen is fout. Langs de horde in de naast gelegen 
baan is fout. Vooral bij de langere horde-onderdelen moet hier goed op worden gelet. 
Overtredingen melden aan de scheidsrechter (tonen gele vlag) 

 horden omver lopen mag, maar niet met opzet. De organisatie zorgt voor goede plaatsing 
van de horden (aandacht voor plaatsing contragewichten) 

 
Steeple chase   

 let op het correct nemen van de hindernissen bij de steeple chase, vooral bij de waterbak 
(been of voet langs de hindernis is fout) 

 op de rand aan de zijkant van de waterbak springen is fout 

 zolang andere deelnemers niet gehinderd worden, mag een hindernis op elke willekeurige 
manier genomen worden. M.u.v. masters: handen en voeten mogen enkel de bovenkant 
van de balk aanraken. Geen ander deel van het lichaam mag in aanraking met de balk 
komen.   

 
Steeple chase   

3.000m M / V / JA / MA / M35 t/m M55 28 x  hindernis  + 7 waterbakpassages 
2.000m JB / MB / M60+ / V35+ 18 x hindernis + 5 waterbakpassages 
1.500m JC/MC 12 x hindernis + 3 waterbakpassages 
1.000m JD/MD   9 x hindernis  geen waterbakpassages 
 
Bij de 1 000 m steeplechase moeten er in iedere ronde 4 hindernissen staan. De 
hindernissen bestaan uit een rij van 3 of 4 horden met een hoogte van 0,762 m, die staan 
opgesteld op de plaats waar normaal de hindernissen van de steeplechase staan.  

 
2.8 Crosscountry en wegatletiek   

 
Jureren bij crosscountry of wegwedstrijden is hetzelfde als jureren op de baan bij een langer 
looponderdeel………maar ook niet. 
De start mogelijk maken en begeleiden, het verloop van de wedstrijd volgen en controleren, 
het werk voor de jury aankomst en tijd: het zijn herkenbare zaken. 
Maar toch: een startcommissaris kan niet de aanwezigheid van honderden, soms duizenden 
atleten nagaan, laat staan controle op clubkleding, startnummers e.d. uitvoeren. 
De organisatie moet vooraf goed gepland en voorbereid en vooral voor iedereen duidelijk zijn. 
Verwijsborden naar de kleedkamers, naar het secretariaat, naar de start en zonodig opvang 
van tassen e.d. 
 

Start 

Eventueel een vak-indeling: uitgenodigde toppers vooraan, wedstrijdatleten (al dan niet naar 
prestatieniveau ingedeeld), business-runners en recreanten. Een ruime en brede startlocatie, 
waar de lopers niet na al bijv. 120 m een smal bospad met boomstronken op moeten. 
 

Finish 

Bij de finish zijn de jury aankomst en de jury tijd belast met het opmaken van de uitslag. 

Bij de meeste wegwedstrijden maakt men tegenwoordig gebruik van chipsystemen. 
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Jury aankomst 

De jury aankomst legt de aankomstvolgorde vast. Om de aankomstvolgorde vast te stellen kan 

men kiezen uit een paar methoden of een combinatie van methoden: 

 de aankomstvolgorde bepalen door de startnummers te noteren (eventueel in fuiken) 

 inspreken op een cassettebandje 

 via video 

 via een streepjescode op het startnummer 

 via een chip, waarbij toch een aantal lopers (bijv. de eerste 100 of 200) ook handmatig 
worden geregistreerd, ter controle en zekerheid 

 

Bij onenigheid met deelnemers of juryleden onderling over de aankomstvolgorde de 

scheidsrechter inschakelen. 

 
Verkeersregelaar 

Een jurylid algemeen is in principe geen verkeersregelaar. Dat is hij pas als de hieronder 
aangegeven cursus gevolgd is en hij daarvoor geslaagd is. Een jurylid kan wel ingezet 
worden als "baancommissaris" maar heeft dan een andere functie dan verkeersregelaar. 
Als verkeersregelaar bent u geen supporter op een luxe plek die bekenden en anderen 
aanmoedigt, maar bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van allen op het u toegewezen 
punt. In principe staat u als verkeersregelaar met uw rug naar de deelnemers en uw gezicht 
naar het verkeer. In de praktijk kan dit betekenen dat u het eventuele verkeer (tijdelijk) regelt,  
opdat de wedstrijd kan doorgaan. Hierbij treedt u vriendelijk en beleefd op, maar wel heel 
resoluut! VEILIGHEID kan hier letterlijk en figuurlijk van levensbelang zijn! 
De verkeersregelaar is kenbaar aan een verplicht te dragen veiligheidshes die hem door de 
organisatie is uitgereikt. Om zijn werkzaamheden verantwoord te kunnen uitvoeren heeft de 
verkeersregelaar een E-learning cursus gevolgd welke door NOC-NSF, de sportbonden, de 
Nederlandse gemeenten en politieacademie is opgezet. 
 
Taken drink-/spons- en verfrissingsposten 

Als u verversingen aanreikt: beweeg uw arm dan met de looprichting mee! Als u een 
deelnemer frontaal tegemoet treedt, werkt dat averechts. Grote kans dat de loper geen 
drinken heeft en u natte kleren! 
Aanreiken mag alleen van achter de tafel of hooguit 1 meter naast de tafel, echter zonder 
daarbij atleten te hinderen. Het aanreiken van drinken op andere plekken is niet toegestaan 
en wordt gezien als onreglementaire assistentie.  
Eventuele verdere aanwijzingen (zoals trouwens bij elke wedstrijd) krijgt u vooraf van de 
wedstrijdleider en/of scheidsrechter. 
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3. Technische onderdelen 
 

3.1 Indeling 
 
Verticale springenonderdelen 

 hoogspringen 

 polsstokhoogspringen 
 

Horizontale springonderdelen 

 verspringen 

 hink-stapspringen 
 
Werponderdelen 

 kogelstoten 

 discuswerpen  

 kogelslingeren/gewichtwerpen 

 speerwerpen/balwerpen 
 
 

3.2 Algemene aandachtspunten  
 
Inspringen/inwerpen 

Zodra de wedstrijd begonnen is mogen de atleten voor oefendoeleinden geen gebruik meer 
maken van:  
(a) de aanloop of het afzetvlak;  
(b) de polsstokken;  
(b) het werpmateriaal;  
(c) de ringen of het gebied binnen de sector met of zonder werpmateriaal. 
 
Pogingen 

Het aantal pogingen moet op de jurylijst zijn vermeld. 
 
Elke deelnemer heeft bij hoog- en polsstokhoogspringen op elke hoogte in principe recht op 
3 pogingen (zie verder bij verticale springonderdelen). 
 
Elke deelnemer heeft bij werponderdelen en horizontale springonderdelen recht op ten minste 
3 pogingen, behalve bij: 
a. competities  
 4 pogingen zonder extra pogingen  
b. pupillen     
 bij verspringen, balwerpen en kogelstoten kan de jury een pupil die al zijn pogingen ongeldig 

heeft, maximaal 2 extra pogingen toestaan.  
c. pupillen en C/D-junioren in blokmeerkampen: 

als het organisatorisch mogelijk is, kan de wedstrijdleider beslissen dat elke deelnemer meer 
dan 3 pogingen heeft 

 
Opm. meerkampen  

3 pogingen zonder extra pogingen (punten per prestatie) 
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De wedstrijdleider kan bepalen dat, ook als er meer dan 8 atleten deelnemen aan een 
onderdeel, alle atleten recht hebben op vier pogingen.  
 
Wanneer bij een technisch onderdeel een deelnemer onmiddellijk protesteert tegen het door de 
jury ongeldig verklaren van een poging, mag de scheidsrechter van het betreffende onderdeel 
regelen dat de poging wordt opgemeten en het resultaat wordt vastgelegd, zodat de rechten van 
alle belanghebbenden worden beschermd. 
 
Tijdslimiet 

De poging moet zijn begonnen binnen de gestelde tijdgrens (= meestal 1 min.). Bij 
moeilijkheden scheidsrechter waarschuwen 
Wanneer geen klok, waarop de nog overgebleven tijd wordt aangegeven beschikbaar is, moet 
een jurylid door middel van het heffen van een gele vlag óf op een andere wijze aangeven 
wanneer nog 15 seconden voor de poging over zijn 
 
Records en limieten 

Bij een nationale/internationale recordpoging altijd de scheidsrechter waarschuwen, liefst vooraf. 
Handel liefst ook zo bij een kwalificatiepoging voor een internationaal kampioenschap of voor 
Olympische Spelen. 
 
Assistentie 

 middelen die een atleet kunnen helpen bij zijn poging zijn niet toegestaan, bijvoorbeeld twee 

of meer vingers met tape aan elkaar hechten of gewichten die aan het lichaam zijn bevestigd. 
Als tape op handen of vingers is aangebracht, mag dit uit één stuk bestaan, op voorwaarde 
dat alle vingers afzonderlijk van elkaar moeten kunnen bewegen.  

 iedere vorm van persoonlijke bescherming, die om medische redenen noodzakelijk is (zoals 
bandage, kleefband, gordel, beugel, etc.) zijn toegestaan. 

 er mag geen substantie in de ring of onder de schoenen worden gespoten of gestrooid. 

 een atleet mag de oppervlakte van de ring niet ruw maken. 

 Bij polsstokhoogspringen mag een atleet handschoenen dragen. 

 
Locatie  

Prestaties, op onderdelen die normaal in een stadion worden verwerkt, behaald buiten de 
traditionele atletiekaccommodaties (zoals op stadspleinen, andere sportfaciliteiten, stranden 
etc.) zijn geldig en zullen worden erkend, mits zij voldoen aan alle voorwaarden van het 
wedstrijdreglement. 
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4. Springonderdelen 
 

4a. Verticale springonderdelen 
 

4.1 Hoogspringen 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het hoogspringen goed door 

 zorg minimaal 30 minuten voor aanvang bij de springplaats te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef hoogspringen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vraag naar de aanvangshoogte van de deelnemers. 

 geef gelegenheid tot inspringen, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 vertel de geldende tijdslimiet (1 minuut) 

 vertel de aanvangs- en vervolghoogten 

 controleer (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, max. 12mm) 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s) 

 de organisatie moet voor voldoende tape of markeringen zorgen voor het uitzetten van de 
aanloop 

 indien dit niet aanwezig is, mag de atleet alleen eigen tape gebruiken geen schoenen, geen 
bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen 

 
Materiaal 

 zijn de staanders goed instelbaar 

 staanders moeten minstens 10cm boven de lat uitsteken (veiligheid!) 

 zijn er minimaal 2 goede (ronde) springlatten met halve maanvormige uiteinden 

 is een meetmal aanwezig  

 voldoet de landingsmat aan de eisen (veiligheid) 

 staan de staanders los van de landingsmat 

 ligt de lat vrij tussen de staanders (min. 1cm) 

 is er voldoende tape voor het uitzetten van de aanloop 

 zijn een rode en een witte vlag (foute/goede poging) aanwezig 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is een windvaantje aanwezig 

 is er een bezem voor het schoonhouden van de aanloop (alleen bij kunststof) 

 tijdens de wedstrijd de springplaats onbruikbaar: de scheidsrechter waarschuwen 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!). 
 
Beoordeling 

 lat afvallen door het springen van atleet is ongeldig 

 afzetten met 1 voet moet 

 de grond of de landingsmat raken voorbij de lat of het verlengde zonder eerst de lat te 
hebben gepasseerd maakt de sprong ongeldig 
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 als een deelnemer bij het springen met zijn voet de landingsmat aanraakt en hij heeft 
daarvan volgend de jury geen voordeel ondervonden, hoeft de sprong om deze reden niet 
als ongeldig te worden aangemerkt 

 alleen voor pupillen geldt: driemaal weigeren is ongeldige poging 

 indien gehinderd door anderen: scheidsrechter waarschuwen 

 na het geldig verklaren van een poging (witte vlag) kan deze poging niet meer ongeldig 
worden, dus bijvoorbeeld wanneer een atleet na een goede hoogtesprong onder de lat door 
teruggaat en daarbij de lat valt na het geldig verklaren, wordt de poging daardoor niet 
ongeldig 

 
Pogingen 

 op elke hoogte vanaf de aanvangshoogte in principe 3 pogingen  

 3 achtereenvolgende ongeldige pogingen, ongeacht de hoogte waarop, betekent 
uitschakeling 

 een deelnemer heeft per ronde slechts recht op 1 poging 

 als op een hoogte een poging is overgeslagen mag op deze hoogte later niet alsnog 
gesprongen worden (niet tijdig afmelden is een poging) 

 tijdens de wedstrijd nooit de lat terugleggen naar een lagere hoogte, tenzij in het geval van 
barragespringen en dan alleen op aanwijzing van de scheidsrechter. 

 
Als bij het hoogspringen een atleet niet aanwezig is op het moment dat alle andere 
aanwezige atleten de wedstrijd beëindigd hebben, dan moet de scheidsrechter oordelen dat 
die atleet de wedstrijd verlaten heeft, zodra de tijd voor één verdere poging is verstreken. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 houd tempo in de wedstrijd, roep de volgende deelnemer al meteen op (werk door!) 

 wijze van notering op de jurylijst 

 geldige poging  = 0 

 ongeldige poging  = x 

 overgeslagen poging = - 

 de laatst gehaalde hoogte van elke deelnemer vermelden in kolom 'prestatie', zodra hij 'af' is 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag' 

 bepalend hiervoor is achtereenvolgend; 
 1.  de prestatie (= laatst gehaalde hoogte) 
 2. minste aantal pogingen op de laatst gehaalde hoogte 
 3. minste aantal foutsprongen t/m laatst gehaalde hoogte 
 4. indien t/m punt 3 meerdere deelnemers gelijk staan dan: 

 voor de eerste plaats: barrage springen (scheidsrechter inschakelen) 

 indien niet voor de eerste plaats: de betreffende deelnemers ex-aequo plaatsen 

 bij meerkampen (dus ook alle pupillenwedstrijden) en competitie geen barrage (punten per 
prestatie) 

 laat de jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
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Hoogteverloop hoogspringen (aanbevolen) 

Vrouwen/ 
Meisjes 

Mannen/ 
jongens 

Aanvangs- 
hoogte (cm) 

Hoogte- 
Verloop 

pup C pup C 55  
Hoogteverloop steeds plus 5cm. 
Alleen bij meerkamp junioren B en 
ouder: plus 3cm. 

pup B pup B 60 

pup A pup A 70 

meisjes D  90 

meisjes C jongens D 100 

meisjes B jongens C 110 

meisjes A jongens B 120 

 jongens A 130 

vrouwen + 
masters 

mannen + 
masters 

De organisatie dient de aanvangs- en vervolghoogten in 
de aankondiging te vermelden 

Voor bepaalde wedstrijden (competitie, kampioenschappen enz.) wordt een afwijkend verloop vastgesteld. 

 
Hoogspringaccommodatie 

Ruimte 1 cm tussen lat en staanders. Staanders vrij van de landingsmat (ca. 10 cm) 

 
 
 
Zo zet u de lat op de juiste hoogte: 

1. Stel de lat aan beide uiteinden af op dezelfde hoogte. 

2. Meet de juiste hoogte op:  

(bovenkant lat, daar waar deze het laagste is (meestal in het midden) en loodrecht naar 

afzetvlak.  

3. Corrigeer zonodig het verschil aan beide kanten. 

4. Controleer nogmaals de juiste hoogte. 
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Juryformulier hoogspringen 

               

 vrouwen             

               

               

volg. startnr. naam Vereniging 1.55 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 prestatie uitslag Pnt 

1 498 Laura Reinders Sprint o o xo xxx               

2 505 Karin Bruinsma Start '78 o xxx                   

3 285 Jacqueline Raaman Ilion - o o o xo o xxx         

4 346 Mibette Mondt Olympus'70 o o o xxx               

5 293 Marlies Larsen Ilion - xo xo xxx               

6 325 Rianne Galiart Lycurgus o xo o xxx               

7 22 Titia van Osch AAC - - - xo xx - x           

8 543 Inge Crijns Unitas - o o o o xxx           

9 74 Marloes Strooper Attila - - - o o x - - xx         

10 312 Fraukje Brinksma Leiden Atletiek o xxo xxx                 

11 59 Patsy Kolhorn Achilles o xo xxx                 

               

 Aanwijzingen voor de jury:             

 Noteer in de betreffende kolom voor een geldige sprong: o           

 Noteer in de betreffende kolom voor een ongeldige sprong: x           

 Noteer in de betreffende kolom voor het overslaan van een poging:  -          

               

               

Handtekening scheidsrechter:………………………………… 
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Juryformulier hoogspringen 

               

 vrouwen             

               

               

volg. startnr. naam Vereniging 1.55 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 prestatie uitslag Pnt 

1 498 Laura Reinders Sprint o o xo xxx         1.63 7   

2 505 Karin Bruinsma Start '78 o xxx             1.55 11   

3 285 Jacqueline Raaman Ilion - o o o xo o xxx   1.72 1   

4 346 Mibette Mondt Olympus'70 o o o xxx         1.63 5   

5 293 Marlies Larsen Ilion - xo xo xxx         1.63 8   

6 325 Rianne Galiart Lycurgus o xo o xxx         1.63 6   

7 22 Titia van Osch AAC - - - xo xx - x     1.66 4   

8 543 Inge Crijns Unitas - o o o o xxx     1.69 2   

9 74 Marloes Strooper Attila - - - o o x - - xx   1.69 2   

10 312 Fraukje Brinksma Leiden Atletiek o xxo xxx           1.60 10   

11 59 Patsy Kolhorn Achilles o xo xxx           1.60 9   

               

 Aanwijzingen voor de jury:             

 Noteer in de betreffende kolom voor een geldige sprong: o           

 Noteer in de betreffende kolom voor een ongeldige sprong: x           

 Noteer in de betreffende kolom voor het overslaan van een poging:  -          

               

Handtekening scheidsrechter:………………………………… 
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4.2 Polsstokhoogspringen 
 

Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het polsstokhoogspringen goed door 

 zorg minimaal 45 minuten voor aanvang bij de springplaats te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef polsstokhoogspringen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vraag naar de aanvangshoogte van de deelnemers 

 vraag naar de positie van de staanders (de atleet mag tijdens de wedstrijd voorafgaand aan 
iedere poging een wijziging in de positie van de staanders doorgeven aan de jury)  

 geef gelegenheid tot inspringen, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 vertel de geldende tijdslimiet (= meestal 1 minuut) 

 vertel de aanvangs- en vervolghoogten 

 controleer (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, max. 12mm) 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s) 

 de organisatie moet voor voldoende markeringsmateriaal zorgen voor het uitzetten van de 
aanloop 

 indien er geen markeringsmateriaal aanwezig zijn, mag de atleet andere middelen (tape) 
gebruiken (geen schoenen, bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen. 

 

Materiaal 

 zijn de staanders in de lengterichting goed verstelbaar  

 zijn de staanders goed op hoogte instelbaar 

 zijn de benodigde 2 oplegvorken aanwezig 

 zijn er minimaal 2 goede (ronde) springlatten met halve maanvormige uiteinden 

 is een meetmal aanwezig 

 voldoet de landingsmat aan de eisen (veiligheid) 

 is de insteekbak in orde, ligt hij vast in de aanloop en is hij schoon/droog 

 zijn er voldoende markeringen voor het uitzetten van de aanloop 

 zijn een rode en een witte vlag (foute/goede poging) aanwezig 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is een windvaantje aanwezig 

 is er een bezem voor het schoonhouden van de aanloop 

 de polsstok mag bij de handgreep met kleefband zijn omwikkeld en aan de onderzijde zijn 
voorzien van een beschermlaag (zonder beperkingen). De tape bij de greep moet 
gelijkmatig zijn aangebracht, behalve op die plaatsen waar de lagen tape elkaar 
overlappen, maar dit mag niet leiden tot een plotselinge verandering in diameter bijv. om 
zo een “ring” om de polsstok te maken. 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!) 

 de atleet mag bescherming rond de insteekbak aanbrengen direct voor de poging. Deze 
moet direct daarna worden verwijderd 
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Beoordeling 

 lat afvallen door het springen van de atleet is ongeldig 

 toegestaan zijn: hars (of ander materiaal) op handen en/of polsstok om goede grip op de 
stok te verkrijgen, net als handschoenen. 

 met lichaam of polsstok de grond of de landingsmat raken voorbij het verticale vlak boven 
het verlengde van de achterzijde van de insteekbak zonder te springen is ongeldig (terug-
vallen maakt een poging niet automatisch ongeldig) 

 als de polsstok de landingsmat raakt nadat deze op correcte wijze in de insteekbak was 
geplaatst, wordt dat niet als fout aangerekend 

 de bovenste hand mag vanaf de afzet niet hoger aan de polsstok worden geplaatst 

 de onderste hand mag vanaf de afzet niet meer voorbij de bovenste worden geplaatst 

 de polsstok mag pas gevangen worden als hij vrij terug valt 

 als de sprong goed is en de polsstok onder de lat door gaat, is de poging geldig 

 als tijdens de sprong de polsstok breekt wordt dit niet als een poging beschouwd 

 het terugleggen van de lat tijdens de sprong maakt de poging ongeldig 

 indien gehinderd door anderen: scheidsrechter waarschuwen 

 houd tempo in de wedstrijd; roep de volgende deelnemer al meteen op (werk door!) 
 
Pogingen 

 op elke hoogte vanaf de aanvangshoogte in principe 3 pogingen 

 3 achtereenvolgende ongeldige pogingen, ongeacht de hoogte waarop, betekent 
uitschakeling 

 een deelnemer heeft per ronde slechts recht op 1 poging  

 als op een hoogte een poging is overgeslagen, mag op deze hoogte later niet alsnog 
gesprongen worden (niet tijdig afmelden is een poging) 

 tijdens de wedstrijd nooit de lat terugleggen naar een lagere hoogte, tenzij in geval van 

barrage springen en dan alleen op aanwijzing van de scheidsrechter. 
 
Als bij het polsstokhoogspringen een atleet niet aanwezig is op het moment dat alle andere 
aanwezige atleten de wedstrijd beëindigd hebben, dan moet de scheidsrechter oordelen dat 
die atleet de wedstrijd verlaten heeft, zodra de tijd voor één verdere poging is verstreken. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 wijze van notering op de jurylijst: 

 geldige poging  = o 

 ongeldige poging  = x 

 overgeslagen poging = - 

 de laatst gehaalde hoogte van elke deelnemer vermelden in kolom 'prestatie', zodra hij 'af' 
is. 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag' 

 bepalend hiervoor is achtereenvolgend: 
1. de prestatie (= laatst gehaalde hoogte) 
2. minste aantal pogingen op de laatst gehaalde hoogte 
3. minste aantal foutsprongen t/m de laatst gehaalde hoogte 
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4. indien t/m punt 3 meerdere deelnemers gelijk staan dan: 

 voor de eerste plaats: barrage springen (scheidsrechter inschakelen) 

 indien niet voor de eerste plaats: de betreffende deelnemers ex-aequo plaatsen 

 bij meerkampen en competitie geen barrage (punten per prestatie) 

 laat de jurylijst door de scheidsrechter ondertekenen. 
 
Hoogteverloop polsstokhoogspringen (aanbevolen) 

Jongens C, 
Meisjes A/B/C 

1,90m t/m 2,60m per 10cm; 
vanaf 2,60m per 5cm 

Jongens A/B 2,30m t/m 2,90m per 10cm; 
vanaf 2,90m per 5cm 

Mannen + masters 
Vrouwen + masters 

de organisatie dient de aanvangs- en 
vervolghoogten in de aankondiging te 
vermelden 

Bij meerkampen en competitiewedstrijden steeds 10cm verhoging 
 
Voor bepaalde wedstrijden (competitie, kampioenschappen enz.) wordt een afwijkend hoogte-
verloop vastgesteld. 
 
 
Polsstokhoogspringaccommodatie 

 

insteekbak 
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4b. Horizontale springonderdelen 
 
4.3 Verspringen 
 

Voorbereiding 

 zorg op tijd voor de juryvergadering aanwezig te zijn 

 neem de bepalingen van het verspringen goed door  

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de springbak te zijn 

 de chef verspringen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 geef gelegenheid tot inspringen in volgorde van de jurylijst; dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 controleer (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, max. 9mm) 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s) 

 de organisatie moet voor markeringsmateriaal zorgen voor het uitzetten van de aanloop 

 indien er geen markeringsmateriaal aanwezig is, mag de atleet andere middelen gebruiken 
(geen schoenen, bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen. 

 

Materiaal 

 is er een goed meetlint, minimaal 10 meter (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen voor de dichtst bij de afzetbalk gelegen landingsindruk 

 is het zand op goede hoogte en goed vlak (= even hoog als de afzetbalk) 

 zijn er voldoende markeringen om de aanloop uit te zetten 

 is er een hark/schuiver om het zand te egaliseren 

 is er een handveger om de afzetbalk schoon te vegen 

 is er een plasticinebalk om een 'ongeldige' afzet aan te geven 

 is er gereedschap om de plasticine glad te strijken 

 is het afzetvlak voor pupillen goed uitgezet 

 is het einde van de afzetbalk gemarkeerd 

 is er een sproeier met water aanwezig om bij droog weer het zand in de bak nat te houden 

 zijn een rode en een witte vlag (foute/goede poging) aanwezig 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is een windvaantje aanwezig 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!). 
 
Beoordeling 

 de poging is ongeldig wanneer er een indruk in de plasticine zichtbaar is  

 afzetten naast de balk is ongeldig 

 salto of duikeling tijdens de sprong maakt poging ongeldig 

 geheel buiten de bak terugvallen of landen is ongeldig 

 deels buiten de bak terugvallen of landen (zie afbeelding op blz. 33) 

 er moet sprake zijn van een sprongactie; gewoon doorlopen is géén sprong 
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 teruglopen door de bak maakt de poging ongeldig, tenzij de landingsbak daarvóór op 
reglementaire wijze verlaten is.  
Reglementair wil zeggen dat het eerste contact met zijn voet met de grond buiten de 
landingsbak verder van de afzetbalk ligt dan de dichtst bij de afzetbalk liggende afdruk in het 
zand. 
 

Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

 een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste 3 pogingen krijgen de (meestal 8) besten 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 

Opmeten 

 elke sprong moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde indruk in de zandbak, gezien vanaf de 
afzetbalk 

 meten loodrecht op de afzetbalk of zijn verlengde 

 lees het meetlint af bij de afzetbalk of zijn verlengde 

 voor pupillen geldt een andere regel (zie afbeelding op blz. 34) 

 afstand afronden op hele centimeters naar beneden. 
 

Afwerken van de jurylijst 

 wijze van notering op de jurylijst: 

 geldige poging   = resultaat 

 ongeldige poging  = x 

 overgeslagen poging  = -  

 plaats beste resultaat van alle sprongen van elke deelnemer in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag' 

 bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste sprong 
b. resultaat op één na beste sprong, enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
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Verspringen en hink-stapspringen 

 
Beoordeling bij landing buiten springbak. 
 
a. Goed: meten vanaf hiel achterste voet loodrecht op het verlengde van de afzetbalk. 
b. Fout:  kan niet gemeten worden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afzetbalk met plasticinehouder 
 
 

 
 
 

Plasticine 

45° 

Afzetlijn 

Aanloop 

100 ± 2 

Afzetbalk 

7
 ±

 1
 

M
in

. 
7

 

 

10 
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Verspringen bij pupillen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beoordelen en meten 
1. voet geheel of gedeeltelijk voorbij het afzetvlak is ongeldig! 

2. gehele voet in afzetvlak: meten vanaf achterste indruk in het zand tot teen afzetvoet 
3. voet gedeeltelijk in afzetvlak: meten vanaf achterste indruk in het zand tot teen afzetvoet 
4. voet geheel vóór afzetvlak: meten vanaf achterste indruk tot begin afzetvlak. 
 
Desnoods schuin meten, in tegenstelling tot overige categorieën! 
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Juryformulier verspringen 

 Meisjes junioren B           

volg. volg. na 3 
rnd. 

startnr. naam Vereniging 1 2 3 4 5 6 prestatie uitslag pnt 

1   9 Gloria van Vonderen GAC Gemert 4,44 4,34 4,27             

2   135 Joyce Huisman Phanos x X X             

3   113 Natasja Guiny Noordkop 4,54 4,60 4,68             

4   8 Nadine Broersen Atledo 4,57 4,60 4,65             

5   62 Jaleasa Pocorni AAC 5,00 X 4,95             

6   144 Alma Vermeulen PAC 4,37 4,05 4,32             

7   70 Gejanne Lussenburg Isala '96 x 5,06 X             

8   82 Jaimy van Broekhoven Prins Hendrik x 4,52 4,77             

9 1 5 Nicole Kroonenburg SAV x 5,15 4,85 4,60 - x       

10   107 Suzanne de Sevren Jaquet Isala '96 4,91 5,06 X             

11 4 30 Amanda Spiljaard Attila 5,36 5,24 X 5,19 x 5,38       

12   81 Linda van de Lagemaat Pallas '67 x 4,94 5,10             

13 3 120 Myrte Goor AAC '61 4,06 4,95 5,17 5,03 5,06 5,27       

14 2 745 Nedea Asin PAC 5,16 4,96 5,16 5,13 5,26 5,17       

15 6 746 Carola Wagtendonk Hera 5,43 5,39 5,42 5,51 5,58 5,31       

16   114 Renée van Adrichem NEA Volharding 4,55 4,86 4,73             

17 5 33 Femke Klop Unitas x 5,38 5,41 5,47 5,42 5,58       

18 7 129 Jamile Samuel Phanos x X 5,50 5,71 5,82 5,48       

19 8 29 Nicky Lam Phanos 5,75 5,62 5,69 5,58 5,75 5,66       

              

 Aanwijzingen voor de jury:           

 Noteer in de betreffende kolom voor een ongeldige sprong: x          

 Noteer in de betreffende kolom voor het overslaan van een poging:  -         

 Een geldige sprong wordt aangegeven met: gemeten afstand          

              

 DNS = did not start (niet gestart)           

 DQ   = disqualified (gediskwalificeerd)    Handtekening scheidsrechter:………………………………… 
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Juryformulier verspringen 

 Meisjes junioren B           

volg. volg. na 3 
rnd. 

startnr. Naam Vereniging 1 2 3 4 5 6 prestatie uitslag pnt 

1   9 Gloria van Vonderen GAC Gemert 4,44 4,34 4,27       4,44 17   

2   135 Joyce Huisman Phanos x X X       - -   

3   113 Natasja Guiny Noordkop 4,54 4,60 4,68       4,68 15   

4   8 Nadine Broersen Atledo 4,57 4,60 4,65       4,65 16   

5   62 Jaleasa Pocorni AAC 5,00 X 4,95       5,00 12   

6   144 Alma Vermeulen PAC 4,37 4,05 4,32       4,37 18   

7   70 Gejanne Lussenburg Isala '96 x 5,06 X       5,06 11   

8   82 Jaimy van Broekhoven Prins Hendrik x 4,52 4,77       4,77 14   

9 1 5 Nicole Kroonenburg SAV x 5,15 4,85 4,60 - x 5,15 8   

10   107 Suzanne de Sevren Jaquet Isala '96 4,91 5,06 X       5,06 10   

11 4 30 Amanda Spiljaard Attila 5,36 5,24 X 5,19 x 5,38 5,38 5   

12   81 Linda van de Lagemaat Pallas '67 x 4,94 5,10       5,10 9   

13 3 120 Myrte Goor AAC '61 4,06 4,95 5,17 5,03 5,06 5,27 5,27 6   

14 2 745 Nedea Asin PAC 5,16 4,96 5,16 5,13 5,26 5,17 5,26 7   

15 6 746 Carola Wagtendonk Hera 5,43 5,39 5,42 5,51 5,58 5,31 5,58 3   

16   114 Renée van Adrichem NEA Volharding 4,55 4,86 4,73       4,86 13   

17 5 33 Femke Klop Unitas x 5,38 5,41 5,47 5,42 5,58 5,58 4   

18 7 129 Jamile Samuel Phanos x X 5,50 5,71 5,82 5,48 5,82 1   

19 8 29 Nicky Lam Phanos 5,75 5,62 5,69 5,58 5,75 5,66 5,75 2   

              

 Aanwijzingen voor de jury:           

 Noteer in de betreffende kolom voor een ongeldige sprong: x          

 Noteer in de betreffende kolom voor het overslaan van een poging:  -         

 Een geldige sprong wordt aangegeven met: gemeten afstand          

              

 DNS = did not start (niet gestart)           

 DQ   = disqualified (gediskwalificeerd)    Handtekening scheidsrechter:………………………………… 
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4.4 Hink-stapspringen 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het hink-stapspringen goed door  

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de springbak te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef hink-stapspringen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 overleg met scheidsrechter en deelnemers welke afzetbalk(en) te gebruiken (5, 7, 9, 11 of 
13 meter) 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 de organisatie moet voor markeringsmateriaal zorgen voor het uitzetten van de aanloop 

 indien er geen markeringsmateriaal zijn, dan mag de atleet andere middelen gebruiken 
(geen schoenen, bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen 

 geef gelegenheid tot inspringen in de volgorde van de jurylijst; dit mag niet tijdens de 
wedstrijd 

 controleer (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, max. 9mm) 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s) 

 
Materiaal 

 is er een goed meetlint, minimaal 20m (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen voor de dichtst bij de afzetbalk gelegen landings-indruk. 

 is het zand op goede hoogte en goed vlak (even hoog als de afzetbalk) 

 zijn er voldoende markeringen om de aanloop uit te zetten 

 is er een hark/schuiver om het zand te egaliseren 

 is er een handveger om de afzetbalk schoon te vegen 

 is er een plasticinebalk om een ongeldige afzet aan te geven 

 is er gereedschap om de plasticine glad te strijken 

 is het einde van de afzetbalk gemarkeerd 

 is er een sproeier met water aanwezig om bij droog weer het zand in de bak nat te houden 

 zijn een rode en een witte vlag (foute/goede poging) aanwezig 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is een windvaantje aanwezig 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid) 

 is er materiaal om de afzetbalken te verplaatsen. 
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Beoordeling  

 aan het einde van de hink neerkomen op de afzetvoet, na de stap op de andere voet en na 

de sprong landen op de voeten óf op bil óf zijkant lichaam (zie afbeelding hieronder). Als het 
'sleepbeen' de grond raakt zal de sprong om die reden niet ongeldig zijn. 

 de poging is ongeldig wanneer er een indruk in de plasticine zichtbaar is 

 afzetten naast de balk (vóór of voorbij het verlengde) is ongeldig, ook als er geen afdruk in 
de plasticine te zien is 

 salto of duikeling tijdens de sprong maakt sprong ongeldig 

 geheel buiten de bak terugvallen of landen is ongeldig 

 er moet sprake zijn van een sprongactie; gewoon doorlopen is géén sprong 

 deels buiten de bak terugvallen of landen (zie afbeelding op blz. 33) 

 teruglopen door de bak maakt de sprong ongeldig. (zie ook opmerkingen bij verspringen 
over reglementair de landingsbank verlaten blz. 33). 

 
Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

 een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste 3 pogingen krijgen de (meestal 8) besten 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 
Opmeten 

 elke sprong moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde indruk in de zandbak, gezien vanaf de 
afzetbalk 

 meten loodrecht op de afzetbalk of zijn verlengde 

 lees het meetlint af bij de afzetbalk of zijn verlengde 

 afstand afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken jurylijst 

 wijze van notering op de jurylijst: 

 geldige poging   = resultaat 

 ongeldige poging  = x 

 overgeslagen poging  = - 

 plaats beste resultaat van alle sprongen van elke deelnemer in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag' 

 bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste sprong 
b. resultaat op één na beste sprong enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
 
Correcte uitvoering van de hink-stapsprong 
 

   
 
 
 
 
 
             afzet: zwarte voet             afzet: zwarte voet            afzet: witte voet 

Stap
  

Sprong Hink 
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5. Werponderdelen 
 

5.1 Kogelstoten 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het kogelstoten goed door  

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de kogelring te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef kogelstoten ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 geef gelegenheid tot instoten in volgorde van de jurylijst, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s). 

 
Materiaal 

 is er een bezem voor het schoonhouden van de ring 

 kokosmat buiten de ring 

 de juiste kogels, zijn de kogels gecontroleerd door de wedstrijdleider 

 enkele doeken (vooral bij nat weer) 

 is er een goed meetlint, minimaal 20m (cm. verdeling) 

 is de indruk van de kogel goed waar te nemen (na elke ronde alles schoonvegen) 

 is er een markeringspen om de dichtstbijzijnde indruk t.o.v. het stootblok te markeren 

 zijn ring en stootblok in orde (is het middenpunt zichtbaar) 

 bij instoten en tijdens de wedstrijd: kogel terugbrengen, nooit terugrollen of stoten 

 zijn een rode en een witte vlag (foute/goede poging) aanwezig 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!) 

 is er een hark voor het egaliseren van de sector 
 
Beoordeling 

 toegestane hulpmiddelen voor een betere grip op de kogel zijn: hars of andere substantie, 
alleen op de handen en/of hals 

 op de kogel mag krijt of andere substantie worden aangebracht als deze substantie ten 
minste makkelijk te verwijderen is en er geen restanten achterblijven 

 er mag een merkteken naast of achter de ring geplaatst worden, mits het zicht door de jury 
niet belemmerd wordt en het direct na de worp wordt verwijderd 

 handschoenen zijn niet toegestaan 

 beginnen vanuit stilstaande positie in de ring 

 kogel in contact met de hals of met de kin, of zich daar heel dichtbij bevinden; de hand mag 
gedurende de stoot niet vanuit deze houding wegzakken 

 niet stoten vanachter de schouderlijn 

 voet mag tegen het stootblok en/of de metalen ring komen 

 het raken van de grond buiten de ring of de bovenkant van de metalen ring, met enig 
lichaamsdeel, maakt de stoot ongeldig 

 onderbreken van een poging mag, mits tot dan toe geen andere overtreding werd begaan 

 de kogel moet met één hand worden weggestoten vanaf de schouder 
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 de indruk van de kogel moet geheel binnen de sector liggen en de kogel mag bij het landen 
de sectorlijn niet raken 

 deelnemer moet de ring achter de middellijn verlaten, nadat de kogel op de grond is geland 

 hinderen door anderen, scheidsrechter waarschuwen. 
  
Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

 een deelnemer heeft per ronde slechts recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste 3 pogingen krijgen de (meestal 8) besten 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 
Opmeten 

 elke worp moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten zodra de deelnemer op de 
juiste wijze de ring heeft verlaten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde indruk van de kogel in de sector t.o.v. de 
stootbalk 

 trek het meetlint strak over het middelpunt van de ring 

 prestatie aflezen aan de binnenzijde van het stootblok 

 prestatie afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 plaats het beste resultaat van alle stoten in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag'; bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste stoot 
b. resultaat op één na beste stoot enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
 
 
 
 X X X 
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Juryformulier kogelstoten 
  C/D-junioren-competitiewedstrijd  Jongens junioren C  kogel: 4kg.    

volg. startnr. Naam vereniging 1 2 3 4 5 6 prestatie uitslag Punten 

1 60 Nick Kruizenga AV'40 6,21 x 6,23 6,93     6,93     

2 45 Yuri Benders HAC 9,17 8,69 8,70 9,05     9,17     

3 6 Robin Fasel Voorschoten '97 9,90 10,30 9,71 10,55     10,55     

4 262 Patrick Overkamp Hercules x 6,90 6,15 X     6,90     

5 35 Tim Schellekens Atledo x x 6,71 6,44     6,71     

6 3 Paul Olofsen SAV 10,75 9,78 9,46 10,17     10,75     

7 86 Roland van Zuilen AV Gouda 8,08 8,23 7,81 8,20     8,23     

8 32 Ruben Zwiers Sisu 8,15 7,86 8,19 8,23     8,23     

9 33 Glenn Dutrieux Spado 7,28 6,50 7,10 6,93     7,28     

10 39 Bror van der Zijde Ilion 9,48 9,57 9,43 X     9,57     

11 84 Peter Tichelaar Isala '96 12,08 x 10,89 11,81     12,08     

12 51 Patrick Cronie AV Passaat 11,61 11,32 11,74 12,01     12,01     

13 499 Roy Spijkerman Daventria 7,74 7,84 6,94 7,43     7,84     

                          

                          

             
 Aanwijzingen voor de jury:           
 Noteer in de betreffende kolom voor een ongeldige worp: x         
 Noteer in de betreffende kolom voor het overslaan van een poging:  -        
 Een geldige sprong wordt aangegeven met: gemeten afstand         
             
 DNS = did not start (niet gestart)           
 DQ   = disqualified (gediskwalificeerd)    Handtekening scheidsrechter:………………………………… 
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5.2 Discuswerpen 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het discuswerpen goed door 

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de discusring te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef discuswerpen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 geef gelegenheid tot inwerpen in volgorde van de jurylijst, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en start-
nummer(s). 

 
Materiaal 

 is de kooi deugdelijk en de ring in orde (is het middenpunt zichtbaar) 

 de juiste discussen, zijn deze gecontroleerd door de wedstrijdleider 

 hangt het net voldoende (maar niet te) strak gespannen 

 is er een bezem voor het schoonhouden van de ring 

 kokosmat buiten de ring 

 enkele doeken (vooral bij nat weer) 

 is er een goed meetlint, 50 of 100m (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen om de indruk te markeren 

 zijn er rode (foute poging) en witte vlag(gen) (goede poging): één stel bij de ring, één stel in 
de sector 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is er een windvaantje aanwezig 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!) 

 bij inwerpen en tijdens de wedstrijd: discus terugbrengen, nooit terugwerpen. 

 
Beoordeling 

 toegestane hulpmiddelen voor een betere grip op de discus zijn: hars of andere substantie, 
alleen op de handen 

 op de discus mag krijt of andere substantie worden aangebracht als deze substantie ten 
minste makkelijk te verwijderen is en er geen restanten achterblijven 

 er mag een merkteken naast of achter de ring geplaatst worden, mits het zicht door de jury 
niet belemmerd wordt en het direct na de worp wordt verwijderd 

 handschoenen zijn niet toegestaan 

 beginnen vanuit stilstaande positie in de ring 

 voet mag tegen de metalen ring komen 

 het raken van de grond buiten de ring of de bovenkant van de metalen ring, met enig 
lichaamsdeel, maakt de worp ongeldig 

 de indruk van de discus moet geheel binnen de sector liggen en de discus mag bij het 
landen de sectorlijn niet raken (de kooi raken is niet fout) 

 onderbreken van een poging mag (mits er tot dan toe geen fouten zijn gemaakt) 

 deelnemer moet de ring achter de middellijn verlaten, nadat de discus op de grond is geland  

 hinderen door anderen, scheidsrechter waarschuwen. 
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Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

 een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste 3 pogingen krijgen de (meestal 8) besten 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 
Opmeten 

 elke worp moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten zodra de deelnemer de ring 
heeft verlaten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde landingsplaats van de discus in de sector 
t.o.v. de ring 

 trek het meetlint strak over het middelpunt van de ring 

 prestatie aflezen aan binnenzijde van de metalen ring 

 prestatie afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 zet beste resultaat van alle worpen in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag'; bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste worp 
b. resultaat op één na beste worp enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
 
Ring en kooi voor discuswerpen 
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5.3 Kogelslingeren en gewichtwerpen 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het kogelslingeren/gewichtwerpen goed door 

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de kogelslingerring te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef kogelslingeren/gewichtwerpen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 vraag of de deelnemer links of rechtshandig is i.v.m. positie van de kooideuren 

 geef gelegenheid tot inwerpen in volgorde van de jurylijst, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s). 

 
Materiaal 

 is de kooi deugdelijk en de ring in orde (functioneren van de deuren, zichtbaarheid 
middenpunt) (zie afbeelding op blz. 46) 

 de juiste kogels, zijn deze gecontroleerd door de wedstrijdleider 

 is er een bezem voor het schoonhouden van de ring 

 hangt het net voldoende (maar niet te) strak gespannen 

 kokosmat buiten de ring 

 enkele doeken (vooral bij nat weer) 

 is er een goed meetlint, 50 of 100m (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen om de indruk te markeren 

 zijn er rode (foute poging) en witte vlag(gen) (goede poging): één stel bij de ring, één stel in 
de sector 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 bij inwerpen en tijdens de wedstrijd: slingerkogel terugbrengen, nooit terugwerpen 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!) 
 
Beoordeling 

 de deelnemer mag handschoenen dragen doch zonder vingertoppen en met een glad 
oppervlak  

 op de handschoenen mag krijt of andere substantie worden aangebracht 

 er mag een merkteken naast of achter de ring geplaatst worden, mits het zicht door de jury 
niet belemmerd wordt en het direct na de worp wordt verwijderd 

 beginnen vanuit stilstaande positie in de ring 

 de slingerkogel mag voordat het voorbereidende slingeren begint zowel binnen als buiten de 
ring liggen 

 in de voorbereidende draai(en) mag de kogel de grond of de bovenkant van de metalen ring 
raken. De deelnemer mag de poging dan onderbreken (mits er tot dan toe geen fouten zijn 
gemaakt) 

 voet mag tegen de metalen ring komen 

 raken van de grond buiten de ring of de bovenkant van de metalen ring, met enig 
lichaamsdeel, maakt de worp ongeldig 

 onderbreken van een poging mag (mits er tot dan toe geen fouten zijn gemaakt) 

 als de draad breekt tijdens de voorbereidende actie of in de lucht, wordt dit niet als een 
poging beschouwd 
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 de indruk van de kogel moet geheel binnen de sector liggen en de kogel mag bij het landen 
de sectorlijn niet raken (handvat en staaldraad spelen hierin geen rol) (de kooi raken is niet 

fout) 

 de deelnemer moet de ring achter de middellijn verlaten nadat de slingerkogel op de grond 
is geland 

 hinderen door anderen: scheidsrechter waarschuwen. 
 
Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste 3 pogingen krijgen de (meestal 8) besten 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 
Opmeten 

 elke worp moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten zodra de deelnemer de ring 
heeft verlaten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde indruk van de slingerkogel in de sector t.o.v. 
de ring 

 trek het meetlint strak over het middelpunt van de ring 

 prestatie aflezen aan de binnenzijde van de metalen ring 

 prestatie afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken van jurylijst 

 zet beste resultaat van alle worpen in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag' bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste worp 
b. resultaat op één na beste worp enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
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Ring en kooi voor kogelslingeren en gewichtwerpen 

 

 
Aan de zijde, waar de slingerkogel door de werper wordt losgelaten, staat de deur open. Let al 
bij het inwerpen op het ‘uitwerpen’ van de deelnemers en teken dat aan op de jurylijst. 
 
 

Ezelsbruggetje: 
handschoen aan linker hand:  linker deur dicht 
handschoen aan rechter hand:  rechter deur dicht 



Reglementenkennis Jurylid algemeen 

 

januari  2014 17
e
 editie -47- 

5.4 Speerwerpen 
 

Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het speerwerpen goed door  

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de afwerpplaats te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vertel het aantal pogingen en het aantal deelnemers met 3 extra pogingen 

 de organisatie moet voor markeringsmateriaal zorgen voor het uitzetten van de aanloop 

 indien er geen markingsmateriaal aanwezig is, mag de atleet andere middelen gebruiken 
(geen schoenen, bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen 

 geef gelegenheid tot inwerpen in volgorde van de jurylijst, dit mag niet tijdens de wedstrijd 

 controleer het tenue (bij competitiewedstrijden en NK’s is clubtenue verplicht) en 
startnummer(s). 

 controleer (indien nodig) het schoeisel (lengte spikepunten, max. 12mm) 
 

Materiaal 

 is de afwerpplaats in orde (zie afbeelding op blz. 49) 

 de juiste speren, zijn deze gecontroleerd door de wedstrijdleider 

 zijn er voldoende markeringen om de aanloop uit te zetten  

 is er een goed meetlint, 50 of 100m (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen om de juiste plaats vast te leggen 

 bij inwerpen en tijdens de wedstrijd: speer terugbrengen, nooit terugwerpen 

 zijn er rode (foute poging) en witte vlag(gen) (goede poging): één stel bij de ring, één stel in 
de sector 

 is de talmklok of gele vlag (tijdslimiet) aanwezig 

 is er een windvaantje aanwezig 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!) 
 

Beoordeling 

 toegestane hulpmiddelen voor een betere grip op de speer zijn: hars of andere substantie, 
alleen op de handen 

 geen handschoenen toegestaan 

 beginnen vanuit stilstaande positie op de aanloop of het verlengde daarvan 

 de speer moet worden vastgehouden bij de koordwikkeling: deze moet overal even dik zijn 
(zie afbeelding op blz. 49) 

 er moet geworpen worden over de schouder c.q. bovenarm (niet slingeren e.d.) 

 tijdens de aanloop mag de werper zich niet met zijn rug in de werprichting draaien 

 het raken van de afwerpboog en het verlengde ervan aan de zijde van de aanloop, de grond 
er voorbij, of de lijnen, die de aanloop markeren met enig lichaamsdeel maakt de worp 
ongeldig 

 onderbreken van een poging mag (mits er tot dan toe geen fouten zijn gemaakt) 

 indien de speer tijdens de worp breekt is dit geen poging 

 de speerpunt moet bij de landing als eerste de grond raken binnen de sector en mag bij het 
landen de sectorlijn niet raken  

 de deelnemer mag de aanloop verlaten, nadat de speer op de grond is geland, zonder de 
afwerpboog, de verlengden of de grond er voorbij te raken 
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 op 4 meter van de afwerpboog staat een lijn (of naast de aanloop aan weerskanten een 
pylon). Als de deelnemer na de worp achter deze lijn is, wordt hij geacht de aanloop te 
hebben verlaten 

 hinderen door anderen: scheidsrechter waarschuwen. 
 
Pogingen (zie ook ‘3.2 Algemene aandachtpunten’) 

 een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 

 na de eerste drie pogingen krijgen de (meestal 8) besten nog 3 extra pogingen 

 bij 8 of minder deelnemers heeft ieder recht op 6 pogingen, ongeacht prestatie 

 denk aan de nieuwe volgorde na ronde 3. 
 
Opmeten 

 elke worp moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten zodra de deelnemer de 
aanloop heeft verlaten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde landingsplaats van de speerpunt in de 
sector t.o.v. de afwerpboog 

 trek het meetlint over het punt waar de sectorlijnen hun snijpunt hebben (8m) 

 prestatie aflezen aan de binnenzijde van de afwerpboog 

 prestatie afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 zet beste resultaat van alle worpen in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag': bepalend hiervoor is: 
a. resultaat beste worp 
b. resultaat op één na beste worp enz. 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
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Speerwerpsector  
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5.5 Balwerpen (pupillen) 
 
Voorbereiding 

 neem de bepalingen van het balwerpen goed door 

 zorg minimaal 15 minuten voor aanvang bij de afwerpplaats te zijn 

 controleer de accommodatie op juistheid en aanwezigheid van hulpmateriaal (zie materiaal) 

 de chef balwerpen ziet erop toe dat de jurylijst aanwezig is 

 neem tijdig appèl op, zodat de deelnemers de juiste volgorde kennen 

 vertel het aantal pogingen 

 de organisatie moet voor markeringsmateriaal zorgen voor het uitzetten van de aanloop 

 indien er geen markeringsmateriaal aanwezig is, mag de atleet andere middelen gebruiken 
(geen schoenen, bidons e.d. en geen krijt) 

 vertel de atleet dat deze na afloop van het onderdeel de eventuele tape van de baan dient te 
verwijderen 

 geef gelegenheid tot inwerpen in volgorde van de jurylijst, dit mag niet tijdens de wedstrijd 
 
Materiaal 

 is de afwerpplaats in orde 

 de juiste softballen, zijn deze gecontroleerd door de wedstrijdleider 

 zijn er voldoende markeringen om de aanloop uit te zetten 

 is er een goed meetlint, 50 of 100m (cm. verdeling) 

 is er een markeringspen om de juiste plaats van neerkomen van de bal vast te leggen 

 zijn er rode (foute poging) en witte vlag(gen) (goede poging): één stel bij de ring, één stel in 
de sector 

 is er een windvaantje aanwezig 

 bij inwerpen en tijdens de wedstrijd: bal terugbrengen, nooit terugwerpen 

 is er een pylon aanwezig (veiligheid!). 
 
Beoordeling 

 er moet geworpen worden met een bovenhandse strekworp (geen slingerworp) 

 handschoenen zijn niet toegestaan 

 het raken van de afwerpboog en het verlengde ervan aan de zijde van de aanloop, de grond 
er voorbij of de lijnen, die de aanloop markeren met enig lichaamsdeel maakt de worp 
ongeldig 

 de bal moet geheel binnen de sectorlijnen landen; als de bal bij het landen de sectorlijn raakt 
is de poging ongeldig 

 hinderen door anderen: scheidsrechter waarschuwen. 
 
Pogingen 

 het aantal pogingen moet op de jurylijst zijn vermeld 

 pupillen hebben recht op 3 pogingen, doch de wedstrijdleider kan als dit organisatorisch 
mogelijk is meer dan 3 pogingen toestaan 

 bij verspringen, balwerpen en kogelstoten kan de jury een pupil die al zijn pogingen ongeldig 
heeft, maximaal 2 extra pogingen toestaan 

 een deelnemer heeft per ronde recht op 1 poging (niet tijdig afmelden is een poging) 
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Opmeten 

 elke worp moet onmiddellijk na de poging worden opgemeten 

 het 0-punt van het meetlint bij de dichtstbijzijnde landingsplaats van de bal in de sector t.o.v. 
de afwerpboog 

 trek het meetlint over het punt waar de sectorlijnen hun snijpunt hebben (8m) 

 prestatie aflezen aan binnenzijde afwerpboog 

 prestatie afronden op hele centimeters naar beneden. 
 
Afwerken van de jurylijst 

 zet beste resultaat van alle worpen in kolom 'prestatie' 

 rangvolgorde vermelden in kolom 'uitslag': bepalend hiervoor is het resultaat van de verste 
worp 

 laat jurylijst ondertekenen door de scheidsrechter. 
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6. Overige juryfuncties 
 

6.1 Wedstrijdsecretaris 
 

De wedstrijdsecretaris: 

 maakt deel uit van de WOC (wedstrijdorganisatiecommissie) van de vereniging 

 is verantwoordelijk voor de administratieve voorbereiding, uitvoering en afwerking van de 
wedstrijd 

 vormt een belangrijke ondersteuning voor de wedstrijdleider 

 geeft op de wedstrijddag leiding aan het wedstrijdsecretariaat 

 verwerkt de ingeschreven deelnemers op juryformulieren 

 produceert juryformulieren en tijdschema's voor gebruik op de wedstrijddag 

 neemt de juryformulieren in van de jurygroepen (nà ondertekening door de scheidsrechter) 
en dupliceert deze t.b.v. microfonist, uitslagenbord en verdere verwerking (origineel gaat in 
archiefmap) 

 verwerkt de juryformulieren tot uitslagen en eventueel tot scorelijsten/ puntenstanden 

 stuurt de uitslagen op naar de verenigingen, functionarissen en commissies, zoals deze in 
het wedstrijdreglement zijn aangegeven 

 zorgt voor verdere administratieve afhandeling van zaken die op de wedstrijd betrekking 
hadden 

 
 

6.2 Windmetercontroleur 
 

De windmetercontroleur:  

 is verantwoordelijk voor het meten van de windrichting en windsnelheid op de daarvoor in 
aanmerking komende atletiekonderdelen; 

 plaatst, in overleg met de (assistent-)wedstrijdleider en/of de scheidsrechter looponderdelen, 
de windmeter; 

 bij loop- en horde-onderdelen tot en met 200 m: op 50 meter vóór de finish 

 bij verspringen en hink-stapspringen: op 20 meter vóór de afzetbalk  

 stelt zich op de hoogte van de bediening van de windmeter; 

 gaat na of de elektrische voeding in orde is (batterij of vanuit de elektronische 
tijdmeetapparatuur); 

 stelt de meettijd in op het bedieningspaneel van de windmeter: 

 bij verspringen en hink-stapspringen   05 seconden 

 bij 60 m      05 seconden 

 bij 100 m en 200 m     10 seconden 

 bij 60 m horden en 80 m    10 seconden 

 bij 80 m horden,100 m horden en 110 m horden  13 seconden 

 het starten van de windmeting: 

 100m / 100m horden en 110m horden: op het startschot 

 200m: als de eerste loper het rechte eind bereikt 

 bij verspringen geldt dat de tijd ingaat als de springer het merkteken op 40 m (bij hink-
stapspringen 35 m) van de afzetbalk passeert, of als hij een kortere aanloop heeft vanaf 
het moment dat hij de aanloop begint; 
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 start de windmeting en leest het meetresultaat (richting én snelheid) af en rondt de snelheid 
af naar boven in tienden per seconden bij rugwind en naar beneden bij tegenwind. 
Bijvoorbeeld: 
+ 2.03 m / sec wordt + 2.1 m / sec 
- 2.03 m / sec wordt – 2.0 m / sec; 

 geeft het meetresultaat door aan de chef tijd, na fiat van de scheidsrechter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Ordecommissaris 
 
De ordecommissaris 

 valt onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider; 

 is op de hoogte van diegenen die toegang hebben tot het wedstrijdterrein (deelnemers, 
juryleden en personen die toestemming hebben van de wedstrijdleider); 

 verzoekt anderen om het wedstrijdterrein te verlaten; 

 zorgt voor verdere orde en netheid op het wedstrijdterrein in brede zin (denk ook aan 
veiligheid). 

 

+ 1,47 
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Bijlagen 

 

1. Leeftijdsindeling wedstrijdatleten Atletiekunie 
 

Vrouwen/Meisjes/Mannen/Jongens 

Mini pupillen jonger dan 8 jaar 
Pupillen C 8 jaar 
Pupillen B 9 jaar 
Pupillen A 10 en 11 jaar 
Junioren D 12 en 13 jaar 
Junioren C 14 en 15 jaar 
Junioren B 16 en 17 jaar 
Junioren A 18 en 19 jaar 
(Neo-senioren 20-22 jaar) 
Senioren 20 t/m 34 jaar 
Masters V35/M35 35 t/m 39 jaar 
Masters V40/M40 40 t/m 44 jaar 
Masters V45/M45 45 t/m 49 jaar 
Masters V50/M50 50 t/m 54 jaar 
Masters V55/M55 55 t/m 59 jaar 
Masters V60/M60 60 t/m 64 jaar enz. 

 
 
a. Bepalend is het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt. 

 De indeling geldt echter over de periode 1 november t/m 31 oktober 
b. Voor masters is de geboortedatum bepalend  

 
Masters 

Masters zijn, net als pupillen en junioren onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën: 
M35, M40, M45, M50, M55, enz. Evenzo voor vrouwen: V35, V40, V45, enz. Baanatletiek door 
masters neemt steeds meer toe.  
Vaak melden masters zich bij seniorenwedstrijden.  
Geen probleem, zij doen daar mee volgens de reglementen die voor senioren gelden, net als 
junioren, die ook (op diverse onderdelen) in een hogere leeftijdsklasse mogen uitkomen.  
Als er aparte masterswedstrijden worden georganiseerd of bij een seniorenwedstrijd een aantal 
specifieke onderdelen voor masters op het programma staan kunt u te maken krijgen met 
andere afstanden en gewichten, dan u gewend bent.  
 
Als voorbeeld kogelstoten: naarmate de deelnemers in een oudere leeftijdscategorie thuishoren 
worden de gewichten van de kogels lager: M35 t/m 45: 7.26 kg. M50 en 55: 6kg. M60 en 65: 
5 kg. M70+: 4 kg. V35 t/m V45: 4kg. V50 t/m V70: 3 kg. V75+: 2 kg. 
 
Dergelijke aanpassingen zijn er ook bij hordelopen (kortere afstanden en lagere horden) en bij 
de overige werponderdelen.  
 
Bij competitiewedstrijden voor masters worden leeftijdscorrectiefactoren (Age Grading Factors) 
toegepast. 
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Pupillen 

Bij de Atletiekunie bestaat de groep pupillen uit jonge kinderen tot en met 11 jaar. De 
belevingswereld van kinderen in deze leeftijd kenmerkt zich door speelsheid, spontaniteit, 
zorgeloosheid en afhankelijkheid, doch ook door een groot gevoel voor eerlijkheid, 
rechtvaardigheid en openheid. Tevens is het voor de lichamelijke ontwikkeling en ontplooiing 
gewenst dat zij een algemeen-vormende sport beoefenen. 
Een en ander heeft er toe geleid dat het wedstrijdprogramma voor pupillen alleen in 
meerkampvorm wordt aangeboden, waarin voor organiserende verenigingen volop ruimte wordt 
gelaten om atletiekonderdelen in speelse vormen te laten beoefenen. Er moet immers erkend 
worden dat de strakke reglementering van de diverse onderdelen zich slecht verdraagt met de 
belevingswereld van het jonge kind. Bovendien behoort sportbeoefening een bijdrage te leveren 
aan een positieve sociale houding en ontwikkeling van kinderen in deze leeftijd. Het is daarom 
dat de pupillenatletiek in wedstrijdvorm dusdanig is gereglementeerd dat de kinderen volop 
kunnen genieten van de atletieksport op een wijze die bij hun leeftijd past. Overigens mogen 
pupillen alleen in hun eigen leeftijdsklasse in wedstrijden uitkomen.  
 
Aangepaste regels voor pupillen zijn: 

 wedstrijden voor pupillen bestaan uit een meerkamp 

 ouders en begeleiders mogen van nabij de wedstrijden volgen, op voorwaarde dat een 
veilige en onbelemmerde uitvoering is verzekerd 

 pupillen mogen worden geassisteerd door train(st)ers, begeleiders, ouders en dergelijke 

 pupillen mogen alleen in de eigen leeftijdscategorie uitkomen, echter:  
mini-pupillen mogen ook bij de C-pupillen meedoen. Zij hebben dan wel een eigen 
wedstrijd met een eigen klassement. 

 pupillen zijn niet verplicht startblokken te gebruiken 

 de starter kan een pupil bij een valse start een waarschuwing geven 

 pupillen mogen, als zij tijdens de 40 m of 60 m komen te vallen, de afstand overlopen, 
liefst in een andere serie 

 pupillen mogen bij de estafettes geen gebruik maken van een aanloopvak 

 een pupil mag aan een 600 m of 1 000 m of een estafette meedoen zonder dat hij heeft 
deelgenomen aan de meerkamp  

 bij verspringen, balwerpen en kogelstoten kan de jury een pupil die al zijn pogingen ongeldig 
heeft, maximaal 2 extra pogingen toestaan 

 bij verspringen voor pupillen wordt gebruik gemaakt van een afzetvlak; zonodig wordt 
schuin gemeten 

 bij verspringen voor pupillen wordt zonodig schuin gemeten 

 pupillen doen balwerpen i.p.v. speerwerpen 

 voor pupillen geldt: 3x aanlopen (zonder te springen) bij hoogspringen is een ongeldige 
poging 

 
Het is wenselijk dat u als jurylid deze verruiming van de wedstrijdregels voor pupillen kent en ze 
goed kunt toepassen, vanzelfsprekend binnen de kaders die de organisatie (= wedstrijdleider) u 
laat en voor zover deze voor alle kinderen op gelijke wijze worden toegepast. 
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2. Gegevens voor de horde-onderdelen senioren en junioren 
  

Categorie Afstand Hoogte Aantal 
horden 

Aanloop 
van 
start 
naar 1

e
 

horde 

Tussen-
afstand 

Afstand 
van de 
laatste 
horde tot 
de finish 

Mannen 110m 106,7cm 10 13,72m 9,14m 14,02m 

Mannen 400m 91,4cm 10 45m 35m 40m 

Jongens A 110m 99,1cm 10 13,72m 9,14m 14,02m 

Jongens A 400m 91,4cm 10 45m 35m 40m 

Jongens B 110m 91,4cm 10 13,72m 9,14m 14,02m 

Jongens B 400m 83,8cm 10 45m 35m 40m 

Jongens C 100m 83,8cm 10 13m 8,50m 10,50m 

Jongens C 300m 76,2cm 7 50m 35m 40m 

Jongens D 80m 76,2cm 8 12m 8m 12m 

Vrouwen 100m 83,8cm 10 13m 8,50m 10,50m 

Vrouwen 400m 76,2cm 10 45m 35m 40m 

Meisjes A 100m 83,8cm 10 13m 8,50m 10,50m 

Meisjes A 400m 76,2cm 10 45m 35m 40m 

Meisjes B 100m 76,2cm 10 13m 8,50m 10,50m 

Meisjes B 400m 76,2cm 10 45m 35m 40m 

Meisjes C 80m 76,2cm 8 12m 8m 12m 

Meisjes C 300m 76,2cm 7 50m 35m 40m 

Meisjes D 60m 76,2cm 6 12m 8m 8m 
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3. Gegevens voor de horde-onderdelen masters 
 

Categorie Afstand Hoogte Aantal 
horden 

Aanloop 
van start 
naar 1

e
 

horde 

Tussen-
afstand 

Afstand 
van de 
laatste 
horde tot 
de finish 

M35 + M40 + M45 110m 99,1cm 10 13,72m 9,14m 14,02m 

M35 + M40 + M45 400m 91,4cm 10 45m 35m 40m 

M50 + M55 100m 91,4cm 10 13m 8,50m 10,50m 

M50 + M55 400m 83,8cm 10 45m 35m 40m 

M60 + M65 100m 83,8cm 10 12m 8m 16m 

M60 + M65 300m 76,2cm 7 50m 35m 40m 

M70 + M75 80m 76,2cm 8 12m 7m 19m 

M70 + M75 300m 68,6cm 7 50m 35m 40m 

M80+ 80m 68,6cm 8 12m 7m 19m 

M80+ 200m 68,6cm 5 20m 35m 40m 

V35 100m 83,8cm 10 13m 8,50m 10,50m 

V35 400m 76,2cm 10 45m 35m 40m 

V40 + V45 80m 76,2cm 8 12m 8m 12m 

V40 + V45 400m 76,2cm 10 45m 35m 40m 

V50 + V55 80m 76,2cm 8 12m 7m 19m 

V50 + V55 300m 76,2cm 7 50m 35m 40m 

V60 + 80m 68,6cm 8 12m 7m 19m 

V60 + V65 300m 68,6cm 7 50m 35m 40m 

V70+ 200m 68,6cm 5 20m 35m 40m 
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4. Gewichten van werpmaterialen 

 
 

Meisjes/Vrouwen 
Kogel- 
stoten 
(kg) 

Discus- 
werpen 
(kg) 

Kogel- 
slingeren 
(kg) 

Gewicht-
werpen 
(kg) 

Speer- 
werpen 
(gr) 

Bal-
werpen 
(gr) 

Pup. MC + mini - - -  - 080 – 100 

Pup. MB 2,00 - -  - 140 – 160 

Pup. MA 2,00 - -  - 170 – 200 

MD 2,00 0,75 -  400 - 

MC 3,00 1,00 3,00  500 - 

MB 3,00 1,00 3,00  500 - 

MA 4,00 1,00 4,00  600 - 

V 4,00 1,00 4,00  600 - 

V35 t/m V45 4,00 1,00 4,00 9,08 600 - 

V50 t/m V55 3,00 1,00 3,00 7,26 500 - 

V60 t/m V70 3,00 1,00 3,00 5,45 500 - 

V75+ 2,00 0,75 2,00 4,00 400 - 

       

Jongens/Mannen 
Kogel- 
stoten 
(kg) 

Discus- 
werpen 
(kg) 

Kogel- 
slingeren 
(kg) 

Gewicht-
werpen 
(kg) 

Speer- 
werpen 
(gr) 

Bal-
werpen 
(gr) 

Pup. JC + mini - - -  - 080 – 100 

Pup. JB 2,00 - -  - 140 – 160 

Pup. JA 2,00 - -  - 170 – 200 

JD 3,00 1,00 -  400 - 

JC 4,00 1,00 4,00  600 - 

JB 5,00 1,50 5,00  700 - 

JA 6,00 1,75 6,00  800 - 

M 7,26 2,00 7,26  800 - 

M35 t/m M45 7,26 2,00 7,26 15,88 800 - 

M50 t/m M55 6,00 1,50 6,00 11,34 700 - 

M60 t/m M65 5,00 1,00 5,00 9,08 600 - 

M70 t/m M75 4,00 1,00 4,00 7,26 500 - 

M80+  3,00 1,00 3,00 5,45 400 - 
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5. Verklaring van afkortingen 
 
EK  Europees Kampioenschap 
EA  European Athletics 
EVAA  European Veterans Athletic Association 
IAAF  International Association of Athletics Federations 
NK  Nederlands Kampioenschap 
NOC*NSF fusie van Nederlands Olympisch Comité en  
  Nederlandse Sport Federatie 
OS  Olympische Spelen 
WMA  World Masters Athletics 
WK  Wereldkampioenschap 
 


