Belangrijkste aanpassingen Wedstrijdreglement 2020-2021
Belangrijkste aanpassingen 14e druk Wedstrijdreglement Atletiekunie 2021-2021
De gewijzigde passages in het Wedstrijdreglement zijn zichtbaar gemarkeerd. De wijzigingen komen
voort uit de aangepaste regelgeving van World Athletics(WA), World Masters Athletics (WMA) en de
World Para Athletics(WPA)
Algemene wijzigingen
 De catgorie aanduiding van de junioren is in lijn gebracht met internationale regelgeving:
 Junioren A wordt U20
 Junioren B wordt U18
De NK Atletiek Junioren heet met de doorgevoerde wijziging, voortaan: NK Atletiek U20 & U18
 Bij de U20 en U18 categorieën wordt de aanspreektitel ‘mannen’ en ‘vrouwen’ in plaats van
‘jongens’ en ‘meisjes’
 De reglementen van de WPA zijn nu geïntegreerd
 De recordonderdelen bij alle categorieën zijn gelijk getrokken met internationale regelgeving. Dit
betekent dat op een behoorlijk aantal onderdelen geen Nederlands record meer behaald kan
worden. Deze onderdelen worden ‘bevroren’ in de huidige recordlijsten. De recordweergave op de
website van de Atletiekunie wordt de komende periode drastisch herzien. Genoemde wijzigingen
in de recordonderdelen, worden dan ook doorgevoerd.
 Het competitiereglement bestaat niet meer. Dat is een apart document geworden en heet nu
“wedstrijdbepalingen competitie”.
Artikel specifieke wijzigingen
Art. 125, lid 3 (start)scheidsrechter
Indien bij een meerkampwedstrijd een startscheidsrechter is aangesteld, heeft de scheidsrechter voor
de meerkamp daar geen bevoegdheid.
Art. 125, lid 5 disciplinaire maatregelen estafetteteams
Naast de individuele atleet, kan nu ook een estafetteteam in zijn geheel onderwerp zijn van een
disciplinaire maatregel.
Art. 143, lid 1 uniformiteit kleding, lid 4 lengte spikepunten Cross-country
Het shirt dat de atleet draagt hoeft niet meer aan beide zijden dezelfde kleur te hebben. Bij Crosscountry wedstrijden mag de organisatie langere spikepunten toestaan
Art. 135 nameting EDM/VDM
In navolging van ET apparauur is een nameting niet langer verplicht. Het mag dus nog wel, en bij
twijfel ook altijd uitvoeren!
Art. 144, lid 4 verruiming assistentie aan atleten
Officials mogen bijvoorbeeld een bij een valpartij geblesseerd geraakte atleet helpen opstaan of
ondersteunen of om bij een fysio buiten het wedstrijdterrein te komen.
Elektronische hulpmiddelen als de wavelight zoals wij die kennen bij de FBK-Games en Next
Generation Athletics, zijn nu toegestaan.
Art. 145, lid 3 (nieuw lid) gevolgen diskwalificatie estafetteteam
In geval van een disciplinaire diskwalificatie van een estafetteteam heeft dit geen gevolgen voor een
verder wedstrijdverloop van de individuele atleten.
Art. 146, lid 4 check een ‘DNF’
Meestal krijgt een atleet die niet finisht een ‘DNF’. Er kan echter een situatie aan vooraf zijn gegaan
waardoor een atleet een ‘DQ’ moet krijgen. Bijvoorbeeld de 800m-loper die in de laatste ronde ten val
wordt gebracht, een protest indient, maar al in de eerste bocht op de lijn heeft gelopen. In zo’n geval
moet dat protest worden afgewezen.
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Art. 163, lid 6 oprapen estafettestokje
Volgens Art. 179, lid 6c was het al geoorloofd om de baan te verlaten om een estafettestokje op te
rapen. Om een tegenstrijdigheid op te heffen is dit nu ook opgenomen in Art. 163, lid 6.
Art. 163, lid 14 doorgeven van tussentijden
Tussentijden mogen met voorafgaande toestemming van de betreffende scheidsrechter vanaf het
wedstrijdterrein door één persoon op één van de twee daartoe aangewezen posities aan atleten
worden doorgegeven.
Art. 163, lid 15c meenemen verfrissing
In navolging van wegwedstrijden is het nu ook bij baanwedstrijden geoorloofd om vanaf de start water
of een verfrissing mee te nemen.
Art. 169, lid 5 aanpassing hindernishoogte steeple mannen U18 & afmeting waterbak
De hoogte van de hindernissen bij de mannen U18 steeple gaat van 0,914m naar 0,838m en is
hiermee in lijn gebracht met de hordenhoogte bij de 400m horden.
De diepte van de waterbak wordt aangepast maar bestaande waterbakken (tot 70cm diep) blijven
toegestaan.
Art. 180, lid 17 toegestande tijd voor pogingen (talmtijd)
De talmtijd, de tijd waarbinnen een atleet een poging moet aanvangen, is weer teruggebracht van 30
seconden naar 1 minuut in geval er 3 of meer atleten in competitie zijn. In alle andere gevallen zijn de
talmtijden gelijk bebleven.
Art. 181, lid 6 lat inmeten na vervanging
Indien de lat bij een (polsstok)hoogspringen vervangen wordt, moet deze opnieuw worden ingemeten.
Art. 184, lid 3-5 specificaties plasticine aangepast (per 01-11-2020). Gebruik niet meer verplicht
Om de geldigheid van een poging te bepalen (Art. 185, lid1) is als hulpmiddel het het gebruik van
videotechnologie toegestaan. Plasticine mag ook worden gebruikt. De hoek van de strip verandert per
01-11-2020 van 45° naar 90°. Hoewel uit bovenstaande enige vrijblijvendheid kan worden afgeleid,
wordt dringend aanbevolen om, bij afwezigheid van een andere geschikte methode, de
plasticinehouder te gebruiken. Het gebruik van de plasticine-houder voorkomt discussies met atleten
over de beoordeling van een poging en kan in geval van een protest de scheidsrechter of jury d'appel
ondersteunen bij het nemen van een beslissing.
Art. 185, lid 1 definitie geldigheid sprong (per 01-11-2020)
Een sprong is ongeldig als enig deel van de voet of schoen voorbij het verticale vlak door de afzetlijn
gaat, hetzij bij een aanloop zonder dat een sprong volgt, hetzij bij het springen zelf.
Art. 187, lid 2 meebrengen eigen materiaal
Tenzij de technisch gedelegeerde anders beslist, mogen er door iedere atleet niet meer dan twee
stuks eigen werpmateriaal worden ingebracht voor ieder werponderdeel waaraan wordt deelgenomen.
Art. 190, lid 1 gebruik kogelslingerkooi bij discuswerpen
Als de kogelslingerkooi voor discuswerpen wordt gebruikt, dan mogen de beweegbare panelen
worden gebruikt om de gevarenzone te verkleinen. Let op de uitgebreide toelichting (groene tekst)
onder dit artikel in het wedstrijdreglement.
Art. 200, lid 5 periode van de meerkamp
De definitie van de periode waarover de meerkamp afgewerkt dient te worden, is aangepast van ‘twee
opvolgende dagen’ naar ‘twee opvolgende perioden van 24 uur’. Dit biedt de mogelijkheid om
rekening houdend met extreme omstandigheden (WK Doha) het programma hierop aan te passen.
Art. 250, lid 6 start Cross-country
Een Cross-country wedstrijd mag in navolging van wegwedstrijden, nu ook worden gestart met een
ander instrument (bv een koebel of een kanon) dan een startrevolver
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Art. 405, lid 2 valse start (masters)
De valsestartregel voor masters is versoepeld: na een tweede individuele valse start wordt de atleet
gediskwalificeerd. De Nederlandse bepaling is hiermee komen te vervallen.
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