Belangrijkste wijzigingen Wedstrijd
Reglement voor NK Indoor’s 2018

WR 2018-2019 door de CWR
Opmerking: deze presentatie wordt later aangevuld met overige
wijzigingen belangrijk voor outdoor en wegwedstrijden e.d.

Wedstrijdreglement 2018 - 2019
• Ingangsdatum 1 januari 2018
• Belangrijkste wijzigingen komen voort uit wijzigingen Competition
Rules IAAF
• IAAF heeft de Competition Rules gecombineerd met het boekje “the
Referee” door middel van groene toelichtende teksten
• Deze toelichtende teksten zijn vertaald en ook in het nieuwe
Wedstrijdreglement overgenomen (groene tekst)
• Publicatie
– Eerst alleen in pdf vorm
– z.s.m. ook in epub formaat en hardcopy
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Deze presentatie
• Eerst wordt tekst reglement weergegeven

 Eventuele toelichting op de wijziging (welke vaak ook in groene
toelichtende tekst gevonden kan worden in het Wedstrijdreglement)

Opmerking: Deze presentatie geeft alleen de belangrijkste wijzigingen
weer. Voor alle wijzigingen, lees het Wedstrijdreglement! De wijzigingen
zijn in het Wedstrijdreglement makkelijk te herkennen door de dubbele
strepen in de kantlijn.
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Artikel 24.4: Deelname aan Nederlandse
Kampioenschappen
• Deelname aan individuele Nederlandse kampioenschappen staat
open voor leden van de Atletiekunie met de Nederlandse
nationaliteit.

 De paragraaf ten aanzien van eventuele beperkte deelname van
buitenlandse atleten buiten mededinging is geschrapt.
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Hoofdstuk 3: MEDISCHE REGELS (EN ANTI-DOPING)
• Indien een atleet schuldig wordt bevonden aan het overtreden van het dopingreglement, worden alle prestaties die door die atleet zijn behaald tot aan het
moment waarop de overtreding heeft plaatsgevonden geschrapt uit de ranglijsten en
statistieken, waarmee automatisch eventuele nationale records komen te vervallen.
Deze maatregel geldt zowel voor junioren, senioren als masters.
• Het schuldig worden bevonden aan het overtreden van het dopingreglement als
gevolg van drie missed tests binnen een tijdsbestek van één jaar geldt hierbij
evenzeer als een overtreding van het dopingreglement.

 Toevoeging NED Anti-doping bepaling op voorspraak van de Nederlandse Doping
Autoriteit
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Artikel 125: Scheidsrechters
• De videoscheidsrechter moet werken vanuit de video control
room. Hij moet in contact staan met, en zou overleg moeten
hebben met de andere scheidsrechters.

 Alhoewel, de videoscheidsrechter al benoemd is in de vorige
editie van het Wedstrijdreglement, wordt deze functie nu
ingevoerd bij de NK Indoor’s.
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Artikel 125 & 126 & 180: Scheidsrechters en Juryleden
•
•

•

125.2 De scheidsrechter mag niet optreden als jurylid of baancommissaris, maar mag volgens de regels wel een
actie of beslissing nemen gebaseerd op zijn eigen waarnemingen en mag een beslissing van de jury terugdraaien.
126.2 Als zij een vergissing hebben gemaakt, mogen juryleden terugkomen op een oorspronkelijk genomen
beslissing, op voorwaarde dat de nieuwe beslissing nog steeds toe te passen is. Als alternatief, of in het geval de
scheidsrechter of de jury d’appel vervolgens al een beslissing heeft genomen, moet alle beschikbare informatie aan
de scheidsrechter of aan de jury d’appel worden overhandigd.
180.8: Het jurylid mag pas dan een witte vlag opsteken zodra de poging volledig is voltooid. Het jurylid mag zijn
beslissing herzien als hij meent dat hij de verkeerde vlag heeft opgestoken

 Vergissingen kunnen voorkomen en nieuw bewijsmateriaal kan geleverd worden; zowel scheidsrechters als
juryleden kunnen hun beslissing dan herzien.
 Men moet zich bewust ervan zijn dat het voor een scheidsrechter niet nodig is om een melding van een jurylid of
van een baancommissaris te krijgen om tot diskwalificatie over te gaan. Een scheidsrechter kan te allen tijde
handelen op basis van zijn eigen directe waarneming.
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Artikel 143.7: Startnummers
• Elke atleet krijgt twee startnummers uitgereikt, die tijdens de wedstrijd zichtbaar op de borst
en op de rug gedragen moeten worden. Hiervan uitgezonderd zijn de springonderdelen
waarbij één startnummer mag worden gedragen, hetzij op de borst, of op de rug.
 Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen worden 3 startnummers uitgereikt: 1 voor op de
tas af te geven bij het tassendepot en 2 om te dragen tijdens de wedstrijd. Maar bij alle
springonderdelen hoeft nu maar 1 startnummer gedragen worden!
 Opmerking ten aanzien van de aangepaste NED bepaling bij dit artikel: Behalve bij
(Nederlandse) kampioenschappen, kan de organisator toestaan dat op alle onderdelen met
één startnummer wordt volstaan. In dat geval moet bij de looponderdelen het startnummer
op de borst worden gedragen.
 Let op bij de Masters art. 306.7: Bij alle werponderdelen is slechts 1 startnummer vereist. Dit
nummer moet op de rug worden gedragen.
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Artikel 161.1: Startblokken
• Van de voor de start gereedliggende startblokken mag geen enkel deel de
startlijn overlappen of uitsteken buiten de toegewezen baan, met als
uitzondering dat het achterste gedeelte van het frame mag uitsteken voorbij
de rechter lijn van die baan, als daardoor andere atleten niet worden
gehinderd.
 Dit artikel moet tevens zo worden geïnterpreteerd dat:
(a) geen enkel deel van het frame of de voetplaten de startlijn mag overlappen;
(b) alleen het frame (maar geen enkel deel van de voetplaat) mag uitsteken in de rechts
naastliggende baan, zolang er geen hinder van wordt ondervonden. Dit geeft de gangbare
praktijk weer dat bij de start in een bocht, atleten hun blokken schuin neerzetten om meteen
na de start hun ideale lijn te lopen.
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Artikel 162.5: De Start
• De scheidsrechter kan de atleet waarschuwen voor onbehoorlijk
gedrag (of diskwalificeren in het geval van een tweede overtreding van
de regels tijdens dezelfde wedstrijd) volgens artikel 125.5 en 145.2.
Een groene kaart wordt dan niet getoond.

 Verandering van werkwijze door start commissaris. De gele kaart wordt
getoond door de scheidsrechter start aan de specifieke atleet. Daarna
hoeft de start commissaris niet de groene kaart aan alle atleten te
tonen.
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162.7: Valse start
•

•

Opmerking (i): Iedere beweging van een atleet waarbij het contact tussen de voet(en) en de voetplaat(voetplaten)
van het startblok niet verbroken wordt en waarbij het contact van de hand(en) van de atleet met de grond niet
verbroken wordt, mag niet beschouwd worden als het begin van de startbeweging. Zulke gevallen kunnen, indien
van toepassing, onderworpen worden aan een disciplinaire waarschuwing of diskwalificatie.
Echter: als de starter vaststelt dat voorafgaand aan het schot van de start-revolver de atleet begon met een
beweging, die niet ophield en die overging in het begin van zijn start, dan is dit een valse start.

 In het algemeen zou er geen valse start moeten worden toegekend als een atleet het contact met de grond en met
de voetplaten niet heeft verloren. Wanneer een atleet bijvoorbeeld zijn heupen omhoog beweegt maar daarna weer
omlaag zonder dat zijn handen of voeten een enkel moment contact met de grond of de voetplaten verliezen, zou
dit niet moeten resulteren in een valse start. Het kan een reden zijn om de atleet te waarschuwen (of te
diskwalificeren als hij al gewaarschuwd is) wegens onsportief gedrag volgens artikel 163.5.
 Echter in het geval van een “rolling start”, waar de starter of de recall-starter van mening is dat de atleet
daadwerkelijk heeft geanticipeerd op de start door een doorgaande beweging in te zetten, zelfs al heeft hij zijn
handen of voeten nog niet bewogen vóór het startschot, moet de start worden teruggeschoten.
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Artikel 166.2/215.1: Plaatsing, loting en
overgangsregels bij de looponderdelen
• De tabellen welke gebruikt werden voor het bepalen van het aantal
ronden, het aantal series en de kwalificatieprocedure voor iedere ronde
zijn verdwenen uit het reglement.

 De Atletiekunie stelt in de wedstrijdbepalingen per Nederlands
kampioenschap vast wat de overgangsregels zijnvoor de relevante
onderdelen.
 Voor overige wedstrijden: de tabellen kunnen terug gevonden worden
op de IAAF- en de Atletiekunie website.
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Artikel 168.6: Hordeloop
• Iedere atleet moet over elke horde gaan. Als hij dit niet doet moet hij worden
gediskwalificeerd.
• Daarnaast moet een atleet worden gediskwalificeerd als hij:
(a) tijdens de hordepassage (aan één van de zijden) met zijn voet of been onder het horizontale vlak door
de bovenzijde van de horde sleept;
(b) naar de mening van de scheidsrechter opzettelijk een horde omverwerpt.

• Opmerking: Als de horde niet verplaatst wordt, de hoogte op geen enkele manier verlaagd
wordt (inclusief het kantelen in welke richting dan ook), dan mag een atleet op iedere manier
over de horde gaan, als tenminste op alle andere punten dit reglement wordt nageleefd.
 De toevoeging van de opmerking is nieuw en staat in wezen een atleet toe om bijvoorbeeld
zijn handen op de horde te plaatsen en eroverheen te klimmen wanneer hij is gevallen of zijn
pas ritme kwijt is.
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Artikel 180.5: Volgorde in de wedstrijd en pogingen
• Als een atleet op eigen initiatief in een andere volgorde een
poging doet dan vooraf is vastgesteld, dan moeten artikel 125.5
en 145.2 worden toegepast. Bij een waarschuwing blijft het
resultaat van de poging (geldig of ongeldig) staan.

 Duidelijkheid over wat te doen wanneer niet de juiste atleet een
poging doet.
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Artikel 180.17: Toegestane tijd voor pogingen
• Individuele onderdelen
Hoog
Meer dan 3 atleten (of voor de eerste 0,5 min
poging van iedere atleet)
2 of 3 atleten
1,5 min
1 atleet
3 min
Opeenvolgende pogingen
2 min

Polsstokhoog

Andere onderdelen

1 min

0,5 min

2 min
5 min
3 min

1 min
2 min

• Meerkampen
Hoog
Meer dan 3 atleten (of voor de eerste 0,5 min
poging van iedere atleet)
2 of 3 atleten
1,5 min
1 atleet
2 min
Opeenvolgende pogingen
2 min

Atletiekunie

Polsstokhoog

Andere onderdelen

1 min

0,5 min

2 min
3 min
3 min

1 min
2 min
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Artikel 187.14: Pogingen
•

De poging is ongeldig als een atleet bij het uitvoeren van zijn poging:
(a) volgens artikel 188.1 en 193.1 de kogel op onreglementaire wijze stoot, of de speer op onreglementaire wijze werpt;
(b) nadat hij zich in de ring heeft begeven en met zijn poging is begonnen met enig deel van zijn lichaam de bovenkant
van de ijzeren ring of de grond buiten de ring raakt;
Opmerking: de poging is echter niet ongeldig als door de aanraking geen voortstuwing wordt verkregen en dit gebeurt
tijdens een eerste rotatie, op een punt volledig achter de witte lijn die buiten de ring is getrokken en die theoretisch door
het middelpunt van de ring loopt;
(c)
bij het kogelstoten met enig deel van zijn lichaam enig deel van het stootblok, anders dan de binnenzijde, raakt;
....

 De toevoeging aan de opmerking bij artikel 187.14 (b) is bestemd voor de draaitechniek zoals
kogelstoters, discuswerpers of kogelslingeraars die toepassen. De regel behoort zo te worden
geïnterpreteerd dat elk contact dat per ongeluk met de bovenkant van de ring of de grond erbuiten aan
de achterste helft van de ring, gedurende de eerste draai niet behoort te worden beschouwd als een
fout. Het is echter duidelijk dat elke techniek, die voordeel oplevert door het verkrijgen van extra
moment of stuwkracht, tot een foutpoging leidt.
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Artikel 200.12: Gelijk eindigen meerkamp
• Wanneer twee of meer atleten een gelijk aantal punten hebben
behaald voor welke plaats in de uitslag dan ook, dan eindigen zij
gelijk.

 Wanneer atleten hetzelfde aantal punten hebben, worden de
regels die bestonden om te bepalen welke atleet het hoogst is
geëindigd, niet meer toegepast.
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