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1. Toepasselijke regelgeving 

Op dit kampioenschap is het Wedstrijdreglement 2018/2019 van de Atletiekunie van 
toepassing. Dit reglement is te downloaden via de site van de Atletiekunie. 

In afwijking van de bepalingen van het Wedstrijdreglement gelden een aantal bepalingen die 
in dit document zijn opgenomen. Indien bepalingen in dit document afwijken van bepalingen 
in het Wedstrijdreglement, prevaleren de bepalingen in deze bijzondere bepalingen. 

2. Algemeen 

Dit kampioenschap wordt georganiseerd door DAV Kronos onder auspiciën van de Stichting 
Studentensport Nederland. De organisatie is te bereiken via email: nskindoor2019@kronos.nl. 

3. Toelating tot de wedstrijd 

De inschrijving voor de wedstrijd staat open in de categorieën Student en Buiten Mededinging 
(BM).  

In de categorie Student vallen diegenen 
• die ingeschreven staan bij, of  
• minder dan een jaar voor de wedstrijddag zijn afgestudeerd aan 
een Nederlandse Universiteit of HBO-instelling die een partnerschap heeft met Stichting 
Studentensport Nederland *). 

In de categorie BM vallen alle overige personen. Deze worden uitsluitend tot de wedstrijd 
toegelaten indien het chronoloog dit toelaat, e.e.a. ter beoordeling van de Wedstrijdleider. 

Deelnemers in beide categorieën dienen op de wedstrijddag tenminste 16 jaar en maximaal 30 
jaar oud te zijn en te beschikken over een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. 

Studenten die niet aangesloten zijn bij een Studentenatletiekvereniging, maar wel student zijn 
in één van de steden aangesloten bij SSN, dienen na hun inschrijving een bewijs van 
inschrijving op te sturen naar nskindoor2019@kronos.nl. 

*) Dit betreft instellingen in Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, 

Tilburg, Utrecht, Venlo en Wageningen  

  



4. Inschrijving 

Inschrijven is uitsluitend mogelijk als senior. Junioren A en B kunnen aan deze wedstrijd 
meedoen, maar lopen, werpen en springen conform de seniorenregels (m.b.t. bijvoorbeeld 
hordenhoogtes en -plaats en werpgewichten). 

Inschrijving voor alle onderdelen (m.u.v. de Zweedse estafette, zie verder) is uitsluitend 
mogelijk via www.atletiek.nu. De inschrijving sluit op 17 februari, 23:59.  

Bij inschrijving kan een prestatie worden opgegeven die behaald is na 1 oktober 2017, 
voorzien van een verwijzing naar de uitslag op de website waar deze te vinden is. Deze uitslag 
zal worden gecontroleerd op juistheid. Bij een incorrecte opgave zal de uitslag op 0 gezet 
worden. 

Tot uiterlijk 24 februari is het mogelijk om een prestatieverbetering door te geven (via 
nskindoor2019@kronos.nl). Deze prestatieverbetering kan uitsluitend leiden tot het plaatsen 
in een betere serie, maar nimmer tot het alsnog toegelaten worden tot de wedstrijd. 

Een prestatie op een looponderdeel tot en met 800 meter dient op basis van elektronische tijd 
gemeten te zijn. Indien er geen indoorresultaat voor de 60 meter of 60 meter horden 
beschikbaar is, kan een resultaat voor de 100 meter of 110/100 meter horden worden 
opgegeven. Indien een outdoorprestatie wordt opgegeven, is windmeting verplicht; de 
gemeten wind dient minder dan + 2.0 m/s te zijn. 

Het inschrijfgeld bedraagt voor de categorie Student € 5.70 per onderdeel en voor de 
categorie BM € 8.00 per onderdeel. 

Een inschrijving kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 februari. Na deze datum wordt geen 
inschrijfgeld gerestitueerd, maar afmelden wordt wel zeer gewaardeerd: daardoor kunnen 
eventuele reserves wel starten! 

Indien er voor een onderdeel een maximum aantal deelnemers wordt bepaald, gaat de 
plaatsing op grond van het inschrijfmoment (eerder ingeschreven gaat voor), met dien 
verstande dat inschrijvingen in de categorie Student ten aller tijde voorrang hebben boven 
inschrijvingen in de categorie BM. 

5. Zweedse estafette 

Deelname aan de Zweedse estafette is mogelijk voor studenten en niet-studenten. Om in 
aanmerking te komen voor een NSK-podiumplaats dient een team geheel uit deelnemers uit 
de categorie Student te bestaan. 

Gemixte teams zijn bij de Zweedse estafette niet toegestaan: een team dient geheel uit 
mannen of vrouwen te bestaan. 

Opgave voor de Zweedse estafette is per mail mogelijk tot 24 februari, 23:59 uur 
(nskindoor2019@kronos.nl). Op de dag zelf is na-inschrijving mogelijk bij het wedstrijd-
secretariaat tot uiterlijk een uur voor de geplande start van het onderdeel. Maar let op: Vol = 
vol!!! Er kunnen maximaal 12 mannen- en 12 vrouwenteams deelnemen aan de Zweedse 
estafette. 

De inschrijfkosten bedragen € 8,00 per team, contant te voldoen op de wedstrijddag. 
  



6. Maximumaantallen 

Als er zich voor een onderdeel meer atleten inschrijven, dan redelijkerwijs in een chronoloog 
in te passen zijn, kan er voor een onderdeel een maximumaantal deelnemers worden bepaald. 
Dit zal via de website en atletiek.nu gecommuniceerd worden. 

7. Voorrondes, (halve) finales, series op tijd  

Bij de sprint- en hordenonderdelen worden er afhankelijk van het aantal ingeschreven atleten 
voorrondes en (halve) finales gehouden. De overgangsregels zullen na sluiting van de 
inschrijving worden bepaald en gepubliceerd worden op <website>. 

Indien het aantal deelnemers dat zich op de wedstrijddag meldt zodanig is dat een halve finale 
vervalt, wordt op het in het chronoloog bepaalde tijdstip voor de halve finale de finale 
gelopen. Indien het aantal gemelde deelnemers zodanig is dat een voorronde vervalt, wordt 
op het in het chronoloog bepaalde tijdstip voor de voorronde de finale gelopen. 

Bij de looponderdelen die op de rondbaan worden verwerkt (200 meter en langer), worden 
uitsluitend series op tijd gelopen, waarbij de “snelste” serie als laatste verwerkt wordt. 

8. Doorgang onderdeel  

Als bij het sluiten van een onderdeel zich minder dan 5 startgerechtigde atleten ingeschreven 
hebben, wordt het betreffende onderdeel geschrapt als onderdeel van het kampioenschap. De 
wedstrijdleider kan echter bepalen dat het onderdeel wel doorgang vindt, echter zonder dat 
er sprake is van een kampioenschap. 

Een onderdeel vindt slechts doorgang wanneer op de uiterste meldtijd, in de callroom en bij 
de start zich tenminste drie ingeschreven atleten voor dit onderdeel gemeld hebben. 
Uitsluitend indien tenminste drie atleten van start gaan, is er sprake van een officieel 
Nederlands kampioenschap. In dat geval wordt voor het onderdeel een prijsuitreiking 
gehouden en medailles uitgereikt, onafhankelijk van het totaal aantal deelnemers wat 
uiteindelijk is gefinisht. 

9. Keuring materiaal  

Eigen kogels zullen voor aanvang van het onderdeel, in de callroom of op het wedstrijdterrein, 
worden gekeurd op alle reglementaire voorschriften (gewicht, grootte etc.). Indien een kogel 
niet voldoet, zal deze door de wedstrijdleiding totdat het onderdeel is afgerond, in bewaring 
worden genomen. 

Gebruik van eigen materiaal dient door de atleet zowel in de callroom als bij de chef jury te 
worden aangegeven. 

10. Melden, startnummers, callroom  

Deelnemers dienen zich uiterlijk zestig minuten voor de geplande starttijd van een onderdeel 
persoonlijk gemeld te hebben bij het startnummerbureau in het sportcafé op de 1e verdieping 
van Omnisport. Mocht dit niet mogelijk zijn (weer, verkeer), dan kan tot zestig minuten voor 
de geplande starttijd telefonisch contact gezocht worden met 06-21622402 om een mogelijke 
oplossing te bespreken. 

De callroom bevindt zich in de kelder bij de trapopgang bij de start van de sprintbaan. Deze is 
toegankelijk vanaf de inloopbaan (volg de borden). 



Atleten dienen zich tijdig te melden voor hun onderdeel in de callroom om toegelaten te 
worden tot het onderdeel. De meldtijden zijn als volgt: 
• looponderdelen: 15 minuten voor de geplande start van het onderdeel 
• polsstokhoogspringen: 60 minuten voor de geplande start van het onderdeel 
• overige technische onderdelen: 30 minuten voor de geplande start van het onderdeel. 

Indien een atleet op dit tijdstip al aan een ander onderdeel deelneemt, dient hij dit te melden 
bij de chef jury van dit andere onderdeel. 

11. Aanvangshoogtes  

De aanvangs- en vervolghoogtes zijn als volgt: 
Hoogspringen Vrouwen: 1.30m, +5cm tot 1.60m, vanaf 1.60m +3cm 
Hoogspringen Mannen: 1.60m, +5cm tot 1.95m, vanaf 1.95m, +3cm 
Polsstokhoogspringen Vrouwen:  2.00m, +20 cm tot 3.00m, vanaf 3.00m +10cm 
Polsstokhoogspringen Mannen: 3.20m, +20cm tot 4.00m, vanaf 4.00m +10cm 

12. Zweedse estafette  

Bij de Zweedse estafette loopt de eerste loper twee bochten in banen tot aan de 
overgangslijn. Daarna hoeft er niet meer in banen gelopen te worden. Het wisselvak heeft een 
lengte van 20 meter. De volgende lopers mogen zich vrij opstellen op de rondbaan, onder de 
voorwaarde dat zij niet duwen, dringen of andere atleten de doorgang belemmeren. 

13. Balkafstanden hink–stap–sprong 

Bij het onderdeel hink–stap–sprong worden de volgende minimum-balkafstanden gehanteerd: 
Mannen:  9 meter 
Vrouwen:  7 meter 

14. Overig 

Callroom en wedstrijdterrein zijn uitsluitend toegankelijk voor atleten, juryleden en wedstrijd 
officials. 

 


