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Beste atleten en begeleiders, 

Graag julie aandacht voor de volgende punten voor het komende NK Indoor Meerkamp, dat op 4 en 5 februari 2023 
plaatsvindt in de atletiekhal van Omnisport in Apeldoorn. 

Meldbureau / TIC (Technical Information Centre) 
Tijdens dit NK is er een TIC ingericht, die fungeert als eerste contactpunt voor atleten en coaches. Zo kan je bij het 
TIC terecht voor (o.a.) de volgende zaken: 

• (Af-)melden

• Ophalen startnummers

• Protesten

• Record-aanvragen

• Wedstrijdinformatie

• Polsbandjes
Het TIC is te vinden op in de centrale hal bij de ingang en zal open zijn van 8:00 tot een half uur na afloop van de 
laatste onderdeel. 

(Af)melden 
Uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel moet de atleet zich bij het TIC hebben gemeld. 

LET OP: Bij het melden moet een geldig Nederlands legitimatiebewijs getoond worden, waaruit de 
nationaliteit blijkt. Dit kan NIET met een rijbewijs of fotokopie, maar wel met de KopieID-app. 

De exacte uiterste meldtijden zullen samen met het tijdschema op de website gepubliceerd worden. Atleten die te 
laat dreigen te komen voor de melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact opnemen (06-23074709). 

LET OP: Het niet, of niet tijdig, melden betekent NIET DEELNEMEN! 

Afmeldingen (ook door reserves) dien je zo spoedig mogelijk door te geven aan de wedstrijdsecretaris (er kan dan 
tijdig een vervanger opgeroepen worden). Tot de wedstrijddag kan het afmelden via meerkamp@nkindoor.nl. Op de 
wedstrijddag zelf per telefoon (06-23074709) of via het TIC. Bij een te late afmelding (= na de uiterste meldtijd) zal 
een boete van € 25,- opgelegd worden. Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. 

Bij afmeldingen tot 19.00 uur op de dag voorafgaand aan de start van het eerste onderdeel, schuiven reserves door. 
Daarna worden alle overige reserves afgewezen. 

Een atleet die niet aan de volgende onderdelen van de meerkamp wil deelnemen, moet dit direct aan de betreffende 
scheidsrechter doorgeven (of bij het TIC als de scheidsrechter niet beschikbaar is). 

Toegang Omnisport 
Bij het melden bij het TIC ontvangt elke atleet een polsbandje voor zichzelf en voor een begeleider/supporter. Dit 
bandje geldt als toegangsbewijs. Voor zaterdag en zondag zijn er aparte kleuren bandjes beschikbaar.  

Startnummers 
Elke atleet krijgt 3 startnummers, die je persoonlijk kan afhalen bij het TIC. De startnummers mogen niet 
omgevouwen worden, op straffe van uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt óók voor (deels) onleesbare startnummers. 
Het gebruik van elastische banden is niet toegestaan. De startnummers moeten zowel op de borst als rug gedragen 
worden, behalve bij alle springonderdelen, waar volstaan kan worden met één startnummer. Dit mag op de borst of 
op de rug worden gedragen. Het derde startnummer is bestemd voor bevestiging op de tas die in het tassendepot 
bij de call room kan worden achtergelaten. Vergeet geen veiligheidsspelden mee te nemen! 

De startnummers gelden voor de gehele duur van het NK. 

Kleedkamers, massage, warming-up en EHBO  
De kleedkamers bevinden zich op de begane grond. Op het publicatiebord in de gang bij de kleedkamers staat 
vermeld welke kleedkamers door de NK-deelnemers gebruikt kunnen worden. 
De warming-up kan plaatsvinden in de ruimten onder de tribunes. Het dragen van schone sportschoenen en/of spikes 
is verplicht! De massage- en fysiotherapieruimte en de EHBO-behandelkamer bevinden zich in het warming-up 
gebied. Zie ook de plattegrond aan het eind van dit informatiebulletin. 
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Keuren eigen materiaal 
Er wordt met normale metalen kogels gestoten. Eigen kogels moeten uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van het onderdeel 
ingeleverd zijn bij de materiaalkeuring (zie plattegrond). Hier zullen ze gekeurd worden en indien akkoord bevonden 
zorgt de organisatie er voor dat ze op het wedstrijdterrein komen. Na afloop van het onderdeel kunnen de kogels 
weer bij de materiaalkeuring opgehaald worden (dus niet op het wedstrijdterrein zelf). 
 
Inleveren van de eigen polsstokken kan tot 1,5 uur voor de wedstrijd bij ingang 6. Op het wedstrijdterrein 
kunnen/zullen deze door de jury en/of scheidsrechter gecontroleerd worden. 
 
Call room  
De atleten moeten zich voor elk onderdeel op tijd melden in de call room. De actuele call room tijden staan op het 
tijdschema (zie website NK Meerkamp).  
 
LET OP: Het niet, of niet tijdig, melden in de call room betekent NIET DEELNEMEN!  
 
De call room bevindt zich in het warming-up gebied en is met bewegwijzering aangegeven (zie ook plattegrond aan 
het eind van dit informatiebulletin). Kledingstukken die voorzien zijn van niet toegestane reclame-uitingen worden 
tijdelijk ingenomen. Spikepunten worden hier op de juiste lengte (maximaal 6 mm lang met een diameter van 
maximaal 4mm) gecontroleerd. In de call room zijn geen reservepuntjes beschikbaar! Het is alleen bij de technische 
onderdelen toegestaan om één (kleine) sporttas mee te nemen naar het wedstrijdterrein (hxbxd van max 
40x30x20cm). Vanuit de call room vertrekken de deelnemers gezamenlijk met de betreffende jury naar het 
wedstrijdterrein.  
 
De schoenen dienen te voldoen aan het wedstrijdreglement (bijvoorbeeld met betrekking tot de maximale zooldikte, 
zie “athletic shoe regulations” van WA). Dit is de verantwoordelijkheid van de atleet en kan door de 
jury/scheidsrechter (steekproefgewijs) gecontroleerd worden in de call room of na afloop van het betreffende 
onderdeel. Bij de call room is een mogelijkheid om dit vooraf zelf te laten checken. 
 
LET OP: Bij de looponderdelen betreden de atleten het wedstrijdterrein in wedstrijdtenue. Onderaan de trap vlak 
voordat het wedstrijdterrein bereikt is zullen de mandjes staan waar de atleten kleding e.d. in kunnen achterlaten. 
 
LET OP: Er zijn 2 uitzonderingen voor het melden in de call-room: 

• De Mannen U18 gaan voor het verspingen NIET via de call-room. 

• De vrouwen U20 gaan voor het hoogspringen NIET via de call-room. 
Beide groepen gaan van hun voorgaande onderdeel (resp. 60m en 60mH) gelijk door naar het verspringen of 
hoogspringen en blijven dus op het wedstrijdterrein. De spullen die de atleten nodig hebben voor het betreffende 
onderdeel nemen zij al mee de call-room in als zij zich melden voor het eerste onderdeel.  
 
Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, mp3-speler, IPod, fototoestel e.d. mogen niet meegenomen worden naar 
het wedstrijdterrein. Hierop wordt (mede) in de call room gecontroleerd! 
 
Wedstrijdterrein  
Het wedstrijdterrein is alleen toegankelijk voor atleten die deelnemen aan en medewerkers die assisteren bij de 
lopende onderdelen. 
 
Aanloopmarkeringen e.d. worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Bij het hoogspringen is alleen tape 
toegestaan. Dit wordt door de organisatie beschikbaar gesteld en dient na afloop door de atleet zelf weer te worden 
verwijderd. 
 
Coaching 
Coaches hebben (met accreditatie, welke is aan te vragen via de website) toegang tot het warming-up gebied.  
 
Verlaten wedstrijdterrein  
Bij de technische onderdelen mag je, met toestemming en onder begeleiding van een jurylid, de directe omgeving 
van het onderdeel verlaten. Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of de chef van het jury team van het betreffende 
onderdeel worden gevraagd. 
 
Wedstrijdreglement 2022-2023 
Tijdens dit NK is het wedstrijdreglement 2022-2023 van toepassing. Dit reglement is terug te vinden via de website 
van de Atletiekunie. 
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Serie- en baanindeling looponderdelen  
De serie- en baanindeling geschiedt, conform het wedstijdreglement, door de technisch gedelegeerden van de 
Atletiekunie. Alle afstanden van 800m en langer worden vanaf een gebogen startlijn gestart. 
 
Aanvangs- en vervolghoogten  

Hoogspringen  

U18-V 1,38  1,41  1,44  1,47  +3 cm 

U20-V  1,40  1,43  1,46  1,49  +3 cm 

Vrouwen  1,42  1,45  1,48  1,51  +3 cm 

U18-M 1,55  1,58  1,61  1,64  +3 cm 

U20-M 1,58  1,61  1,64  1,67  +3 cm 

Mannen  1,67  1,70  1,73  1,76  +3 cm 

Polsstokhoogspringen  

U18-M 2,35  2,45  2,55  2,65  +10 cm 

U20-M  2,75  2,85  2,95  3,05  +10 cm 

Mannen  3,55  3,65  3,75  3,85  +10 cm 

 
Uitslagen 
Er worden geen papieren startlijsten en/of uitslagen opgehangen worden. Alle serie-indelingen en uitslagen worden 
live op internet bijgehouden via atletiek.nu 
 
Protesten  
Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten binnen 30 minuten nadat het 
wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt worden ingediend. Protesten moeten (mondeling) bij de scheidsrechter 
worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens hem/haar optreedt. Als de scheidsrechter niet direct 
beschikbaar is kan de atleet (of iemand die namens hem/haar optreedt) zich melden bij het TIC. Tegen de beslissing 
van de (video-)scheidsrechter kan bij dit NK geen beroep worden gedaan (er is dus geen jury d’appel aangesteld). 
 
Recordaanvragen  
Voor Nederlandse records hoeft bij deze wedstrijd geen recordaanvraagformulier ingevuld te worden. Wel moet er 
via mail (via records@atletiekunie.nl) een melding gedaan worden bij de Atletiekunie. Voor een eventueel 
noodzakelijke dopingcontrole (afhankelijk van categorie) kan contact opgenomen worden met het TIC. 
 
Prijsuitreikingen  
De prijsuitreikingen vinden plaats op het middenterrein van de wedstrijdhal en zijn aansluitend aan de afsluitende 
lange afstand. Alle deelnemers dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.  
 
Dopingcontrole 
Tijdens het kampioenschap kunnen dopingcontroles plaatsvinden. Ook daarbij moet je je kunnen legitimeren. 
 
Parkeren 
In principe is het parkeerterrein voor Omnisport voor de winkels. De route naar het beoogde parkeerterrein voor het 
NK is achter Omnisport. Het kan druk zijn op het parkeerterrein en op de weg ernaartoe. Kom daarom op tijd! 
 
Overige zaken  

• In Omnisport geldt een algeheel rookverbod. 

• Op het wedstrijdterrein en in het warming-up gebied onder de tribunes is alleen het gebruik van (mineraal)water 
toegestaan. Voor de atleten zijn er speciale watertap-punten beschikbaar, waar eigen bidons gevuld kunnen 
worden. 

• Op de NK website (www.nkindoor.nl) is het juiste adres van Omnisport en een routebeschrijving te vinden. 

• Volg in geval van calamiteiten de aanwijzingen van de BHV’ers, organisatie en officials op. De verzamelplaats 
is op het parkeerterrein bij de intratuin (achterzijde gebouw, zie plattegrond) 

 

De organisatie van het NK Indoor Meerkamp wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe! 
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