Een Nederlands record: wat nu? Handleiding voor de official
Er is bij jouw wedstrijd een prestatie geleverd die beter of gelijk is aan het huidige Nederlandse record.
Dit betekent dat de atleet een record aanvraag kan indienen. Dit gebeurt natuurlijk niet bij iedere
wedstrijd. Zowel de atleet als jij als organisator, official of atleet zijn hier daarom niet altijd bekend mee.
Daarvoor dient dit hulpmiddel. Waar moet je als official op letten als er een record wordt gevestigd?
Hieronder tref je per aspect de belangrijkste aandachtspunten/voorwaarden aan.

Record:
□ De prestatie moet volgens de recordlijst op de site van de Atletiekunie een verbetering of
evenaring van het Nederlands record zijn. De ranglijsten zijn hierin niet bepalend;
□ Bij wegwedstrijden moet het record worden aangevraagd aan de hand van de BRUTO tijden;
□ Bij seniorenrecords (geldt niet voor PARA atleten) moet binnen 72 uur een dopingcontrole
worden gedaan. Bij een estafetteteam moet minimaal één van de atleten een dopingcontrole
ondergaan;
□ Een record bij technische onderdelen moet altijd 2x worden gemeten. Bij voorkeur eenmaal
elektronisch en eenmaal met een stalen meetlint;
□ Bij afstanden t/m 800 meter (incl. estafettes 4*200 meter en 4*400 meter)worden alleen ET
tijden erkend, dus geen chipsystemen of hand geklokte tijden;
□ Tussentijden, mits officieel geregistreerd, kunnen ingediend worden als record mits de
volledige afstand is volbracht.
Wedstrijd:
□ Het onderdeel moet volgens de keuringsrapporten van de erkende keuringsinstanties op
veiligheid en wedstrijdgeschikt zijn goedgekeurd. De samenvatting van alle rapporten zijn te
vinden op de website van de Atletiekunie;
□ Een wegwedstrijd moet plaats vinden op een, door de Atletiekunie, gecertificeerd parcours. In
de wedstrijdkalender op hardlopen.nl staat aangeven of het parcours officieel gemeten is;
□ Als official moet je beschikken over de aantekening voor de functie die je tijdens de wedstrijd
uitoefent en waarvoor je het formulier ondertekent;
□ Bij ver- en hink-stap-springen en alle looponderdelen t/m 200 meter moet windmeting aanwezig
zijn. Het resultaat van de windmeting mag niet boven de + 2.0 m/s liggen. In geval van
meerkampen geldt op de sprint onderdelen en verspringen een gemiddelde windsnelheid van
+ 2.0 m/s;
□ Bij records behaald in Nederland moet de wedstrijd zijn aangemeld voor de wedstrijdkalender
van de Atletiekunie;
□ Er moeten minimaal 3 atleten (of 2 estafette teams) hebben deelgenomen;
□ Prestaties geleverd bij gemengde wedstrijden komen in principe niet in aanmerking voor een
record:
o Bij technische onderdelen een aparte uitslag wordt opgemaakt;
o Het een wegwedstrijd betreft (incl. snelwandelen buiten de baan);
o Het een master wedstrijd betreft.
Materiaal:
□ Een record bij werponderdelen en polsstokhoogspringen vraagt een dubbele keuring van het
materiaal. Het (eigen) materiaal moet zowel voor als na de wedstrijd te zijn gecontroleerd door
of in het bijzijn van de wedstrijdleider. LET OP: bij werponderdelen zijn dit meer aspecten dan
alleen het gewicht. Raadpleeg het wedstrijdreglement v0or de details
Recordformulier
De atleet die een record vestigt, is zelf verantwoordelijk is voor de aanvraag. Probeer de atleet hier
zoveel mogelijk bij te assisteren! Belangrijk is dat in de aanvraag ten minste de volgende gevraagde
informatie wordt ingevuld/bijgevoegd:
□ Alle benodigde handtekeningen;
□ De juiste categorie / klasse en of het indoor / baan / weg betreft;
□ Aanvullende stukken:

□
□

o Een kopie van een identiteitsbewijs (bij masters);
o Een kopie van de officiële uitslag;
o Een kopie van het wedstrijdprogramma (chronoloog);
o (bij looponderdelen) een print van de nulstart met leesbare tijdbalk;
o (bij looponderdelen) een finishfoto van de gehele serie met leesbare tijdbalk;
o (bij senioren) een kopie van het dopingformulier.
Het formulier moet 30 dagen na het behalen van het record door de Atletiekunie ontvangen
zijn.
Het record aanvraagformulier is te vinden op de website van de Atletiekunie

De Werkgroep nationale records neemt de aanvraag in behandeling. De looptijd hiervan is ongeveer 1
maand. De voortgang wordt op de website van de Atletiekunie bijgehouden. Bij afwijzing of problemen
wordt contact met je opgenomen. Als het record wordt erkend, worden de recordlijsten aangepast en
ontvangt de atleet een certificaat!
Let op!
Bij diverse wedstrijden die onder de vlag van de Atletiekunie, IAAF, EA, WMA, etc worden
georganiseerd, is het aannemelijk dat aan alle voorwaarden is voldaan. Bij deze wedstrijden volstaat
een recordmelding en hoeft de atleet geen formulier meer in te vullen. Voor de duidelijkheid is er voor
de atleten een stappenplan gemaakt. Deze tref je hier aan. Het overzicht van de wedstrijden waar deze
procedure van toepassing is, kan je hier terugvinden.

