Beloningen Nationaal Baancircuit 2019
Bij de wedstrijden van het Nationaal Baancircuit worden verschillende beloningen gehanteerd. Deze zijn
onderverdeeld in:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijzengeld per onderdeel;
Prestatie bonus;
Premie voor het verbreken van een Baancircuit record;
Premie voor het verbreken van een Nederlands record;
Beste dag prestatie;
Bonus speerpunt onderdelen (400 meter, Polsstokhoogspringen, speerwerpen)

Ad. 1 Prijzengeld per onderdeel
De dagprijzen per onderdeel bedragen in 2019 respectievelijk minimaal € 50, € 40 en € 30 voor de
nummers 1, 2 en 3, mits er tenminste 7 deelnemers zijn; bij 5 of 6 deelnemers zijn er twee dagprijzen
(€ 50 en € 40); bij 3 of 4 deelnemers is er één dagprijs (€ 50).
Bij de Gouden Spike in Leiden zal op onderdelen waaraan de allerbeste atleten uit de Nederlandse
topselecties op hun eigen discipline deelnemen het dagprijzengeld minimaal verdubbeld worden tot
respectievelijk € 100, € 80 en € 60 Check de website; www.goudenspike.nl
Iedere organisator kan besluiten het prijzengeld te verhogen tot maximaal de hierboven genoemde
verdubbeling, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een bijzonder hoog niveau.
Ad. 2 Prestatie bonus
De prestatie bonussen zijn onderverdeeld in:
 A- bonus (Atletiekunie-limiet voor de WK Atletiek 2019):
 B-bonus (gemiddelde van de A- en C-bonus):
 C-bonus (de beste 5e plaats op de NL ranglijst 2014-2018):

€ 300
€ 150
€ 50

Voorwaarden
 Bonussen zijn niet cumuleerbaar, dus bij het behalen van een A-bonus vervalt de B- en Cbonus.
 Prestaties met teveel rugwind tellen mee bij het toekennen van bonussen.
De A-, B-, C-bonussen blijven twee jaar staan. In ieder oneven jaar (bij bekendmaking van de nieuwe
WK-limieten) worden deze aangepast.
Het overzicht van de bonussen is hier te vinden.
Ad. 3 Baancircuit record
Voor de verbetering van een Nationaal Baancircuitrecord stelt de Atletiekunie een premie beschikbaar
van € 300. De recordlijst is hier te vinden.
Ad. 4 Nederlandse record
Indien bij een wedstrijd van het Nationaal Baancircuit een Nederlands seniorenrecord wordt verbeterd,
keert de Atletiekunie hiervoor een premie van € 500 uit.
Ad. 5 Beste dag prestatie
Iedere organisatie heeft extra overall prijs/prijzen voor de beste dag prestatie(s). De organisaties
bepalen hiervoor zelf de hoogte en soort van prijs/prijzen.
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Ad. 6 Bonus speerpunt onderdelen (400 meter, Polsstokhoogspringen, speerwerpen)
Op de 400 meter, polsstokhoogspringen en speerwerpen, wordt op basis van de twee beste prestaties
een klassement opgemaakt. Aan de winnaar van dit klassement wordt per onderdeel bij zowel de
mannen als de vrouwen, op basis van onderstaande prestatielimiet, de volgende bonus uitgekeerd:
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Prestatie top 3 ranglijst 2018

€ 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00

Prestatie top 5 rangslijst 2018

€ 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00

Prestatie top 8 ranglijst 2018

€ 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

Spelregels
 Om in aanmerking te komen voor de bonus moet de atleet aan alle drie de wedstrijden op
hetzelfde speerpunt onderdeel deelnemen;
 Op basis van het gemiddelde van de twee beste prestaties, wordt het klassement opgemaakt.
Deelname-eisen en selectie
Bij ieder onderdeel geldt een maximaal aantal deelnemers. Indien er meer inschrijvingen zijn, kán er
een selectie plaatsvinden. De selectie gebeurt aan de hand van de actuele ranglijsten en overige
informatie. Hiertoe dienen de atleten bij inschrijving een beste prestatie op te geven, met vermelding
van plaats en datum. De prestatie dient in 2018 of 2019 te zijn behaald. Voor alle onderdelen geldt dat
er een minimale voorinschrijving vereist is van vijf deelnemers, waarvan er minimaal drie atleten aan de
start dienen te verschijnen. Een onderdeel vindt geen doorgang indien niet aan deze voorwaarden is
voldaan. Voor de NK 10.000m, die is geïntegreerd bij de Gouden Spike, gelden aparte spelregels. Deze
zijn <hier> te lezen.
Baanindeling
Voor de onderdelen tot en met 400 meter hanteert iedere organisator een eigen baanindeling.
Hazen
Tijdens het Nationaal Baancircuit zullen op de (midden)lange afstandsonderdelen – tegen vergoeding
– hazen ingezet worden. Heb je belangstelling om ook eens haas te zijn op een Nationaal
Baancircuitwedstrijd, neem dan contact op met de betreffende organisatie.
Regels voor aanmelden
Er kan <hier> worden ingeschreven. Voor iedere wedstrijd geldt een uiterste inschrijfdatum. Na het
verstrijken van deze datum, is inschrijving alleen nog mogelijk indien er op het betreffende onderdeel
het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt. Dit ter beoordeling van de betreffende organisator.
Een inschrijving is alleen geldig indien het inschrijfgeld is voldaan.
Let op: voor de NK 10.000m bij de Gouden Spike, geldt een afwijkende deadline voor
inschrijving!
Melden op de wedstrijddag
Atleten (inclusief reserves) dienen zich uiterlijk 1 uur voor hun onderdeel aan te melden (bij het afhalen
van de startnummers). Een reserve wordt pas toegelaten indien atleten zich afmelden of zich niet binnen
de uiterste tijd hebben gemeld.
Afmelden/niet deelnemen
 Art. 142, lid 4 van het wedstrijdreglement is van toepassing;
 Als de geselecteerde atleet zich niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen vóór de uiterste meldtijd van
het betreffende onderdeel), wordt een boete opgelegd van € 25;
 Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
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