
 

 

 

 

Informatiebulletin voor atleten en begeleiders 

 

  Apeldoorn, februari 2023 
 

Beste atleten en begeleiders, 
 

We zijn blij dat we voor de 14e keer het ASICS NK indoor U20 & U18 kunnen organiseren 

in de atletiekhal van Omnisport Apeldoorn. Om op 11 en 12 februari alles goed te laten 

verlopen vragen we jullie om onderstaande punten aandachtig door te nemen. 
 

Parkeren 

Het kan druk zijn op het parkeerterrein en op de weg ernaartoe. Het parkeerterrein voor 

het NK is achter Omnisport bij P5 en P8. Bij P1 en P2 vóór de winkels mag niet 

geparkeerd worden. Kom daarom op tijd! 

 

Melden/startnummers ophalen 

Je dient je persoonlijk uiterlijk 1,5 (anderhalf) uur vóór aanvang van je onderdeel 

te melden bij het meldbureau/TIC. Dit bureau bevindt zich direct na de ingang onderaan 

de trap. Let op: je moet je iedere dag melden (ook al heb je dat zaterdag al 

gedaan!). 

Bij het ophalen van het startnummer moet je je identificeren door middel van je paspoort 

of je identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldige legitimatie omdat daarop niet vermeld 

staat of je de Nederlandse identiteit bezit. Zonder identificatie of indien blijkt dat je niet 

de Nederlands nationaliteit bezit, is deelname aan de wedstrijd niet mogelijk. Let op, een 

(foto) kopie wordt niet geaccepteerd. Een kopie van het ID bewijs met de KopieID app 

(waaruit ook de nationaliteit blijkt) wordt wel geaccepteerd. 

Je ontvangt een enveloppe met de 3 startnummers en een polsbandje voor jezelf en een 

vrij te kiezen begeleider. Het polsbandje geldt als toegangsbewijs. Bij het aanmelden 

wordt de barcode, die op de enveloppe zit, gescand. Door deze handeling ben je gemeld 

voor alle onderdelen van de desbetreffende dag. Op zondag dien je je dus opnieuw te 

melden. 

Als je te laat dreigt te komen voor de melding (bijv. door files) kun je telefonisch contact 

opnemen met 06-44158061. Het niet of niet tijdig melden betekent: je mag niet 

deelnemen en je krijgt een boete. 

Het melden voor een halve finale of finale, waarvoor eerder series zijn afgewerkt, moet in 

de call room gebeuren volgens de meldtijden van de call room. 

Voor het tijdschema en de meldtijden van het meldbureau/TIC zie:  

Tijdschema zaterdag 11 februari en Tijdschema zondag 12 februari 

 

Afmelden 

Afmeldingen (ook door reserves) dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan 

de wedstrijdsecretaris junioren@nkindoor.nl. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.  

Afmeldingen voor zaterdag 11 februari kun je uiterlijk doorgeven op vrijdag 10 februari 

voor 19.00 uur; afmeldingen voor zondag 12 februari kun je uiterlijk doorgeven zaterdag 

11 februari voor 19.00 uur via junioren@nkindoor.nl.  

Afmeldingen op de wedstrijddag kun je doorgegeven via 06-44158061. Bij het niet tijdig 

afmelden wordt een boete opgelegd van € 25,-. 

 

 

https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiek/Downloads/Wedstrijdsport/NK-toernooipaginas/Tijdschema-ASICS-NK-Indoor-U20-U18-zaterdag-11-februari.2.pdf?v=1675717530
https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiek/Downloads/Wedstrijdsport/NK-toernooipaginas/Tijdschema-ASICS-NK-Indoor-U20-U18-zondag-12-februari.2.pdf?v=1675717530
mailto:junioren@nkindoor.nl
mailto:junioren@nkindoor.nl


 

 

 

 

Reserves 

Op vrijdag 10 februari om 19:00 uur worden de atleten die reserve staan voor zaterdag 

11 februari afgewezen. Op zaterdag 11 februari om 19:00 uur worden de atleten die 

reserve staan voor zondag 12 februari afgewezen. Op deze manier voorkomen we dat je 

onnodig naar Apeldoorn hoeft te reizen; je krijgt je inschrijfgeld dan uiteraard terug. 

 

Startnummers 

De startnummers mogen niet omgevouwen worden. Ook (deels) onleesbare 

startnummers, zijn niet toegestaan. De startnummers dienen aan borst- en rugzijde 

gedragen te worden. Bij de springonderdelen kan worden volstaan met één startnummer. 

Dit mag op de borst of op de rug worden gedragen. De startnummers gelden voor de 

gehele duur van het NK. Het derde startnummer is bestemd voor bevestiging op de tas 

die in het tassendepot bij de call room kan worden achtergelaten. 

 

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. Het warming-up 

gebied is te bereiken via de trappen op de omloop aan de polshoogzijde. Zie ook de 

plattegrond aan het eind van dit informatiebulletin. 

 

Call room  

De atleten moeten zich voor elk onderdeel op tijd melden in de call room. De actuele call 

room tijden staan op Call room tijden. 

Let op: het niet, of niet tijdig, melden in de call room betekent: niet deelnemen!  

De call room bevindt zich bij het warming-up gebied (zie bewegwijzering en plattegrond 

aan het eind van dit informatiebulletin). In de call room wordt gecontroleerd of kleding, 

schoenen, startnummers, ed. aan het wedstrijdreglement voldoen. Ook worden 

spikepunten op de juiste lengte (maximaal 6 mm lang met een diameter van maximaal 4 

mm) 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 (max 40x30x20 cm). Vanuit de call room vertrekken de deelnemers 

gezamenlijk naar het wedstrijdterrein. 

De schoenen dienen te voldoen aan het wedstrijdreglement (bijvoorbeeld met betrekking 

tot de maximale zooldikte, zie TR 5.2 t/m TR 5.6 van het wedstrijdreglement en het 

document C2.1A hierover op de website van World Athletics). Het is jouw  

verantwoordelijkheid en kan door de jury/scheidsrechter gecontroleerd worden in de call 

room. Let op: bij de looponderdelen betreden de atleten vanuit de call room het 

wedstrijdterrein in wedstrijdtenue. Wanneer een deelnemer bezig is met een 

onderdeel en zich op hetzelfde tijdstip moet melden in de call room voor een ander 

onderdeel, dient dit door de atleet zelf bij de melding van het eerste onderdeel in de call 

room te worden aangegeven. Hij/zij dient wel op tijd bij het volgend onderdeel op het 

wedstrijdterrein aanwezig te zijn. 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! 

  

 

https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiek/Downloads/Wedstrijdsport/NK-toernooipaginas/Call-room-tijden-ASICS-NK-Indoor-U20-U18.pdf?v=1675704031
https://worldathletics.org/download/download?filename=b723c6b6-7d1f-40ad-8b27-1d3f956c6c99.pdf&urlslug=C2.1A%20%E2%80%93%20Athletics%20Shoe%20Regulations%20(effective%20from%2001%20January%202022)


 

 

 

 

Wedstrijdterrein  

Bij het hoogspringen is alleen tape als markering toegestaan. Dit wordt door de 

organisatie beschikbaar gesteld en dient na afloop door de atleet zelf weer te worden 

verwijderd. Het is verboden viltstift, krijt, e.d. op de baan te gebruiken!  

Het wedstrijdterrein is alleen toegankelijk voor atleten die deelnemen aan en 

medewerkers die assisteren bij de lopende onderdelen. 

 

Verlaten wedstrijdterrein  

Bij de technische onderdelen mag een atleet, 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. 

 

Coaching 

Voor toegang tot het warming-up gebied dient je coach een accreditatie aangevraagd te 

hebben, dat kan via https://www.atletiek.nl/coachaccreditatie-nk-indoor. 

 

Wedstrijdreglement 2022-2023 

Tijdens dit NK is het wedstrijdreglement van toepassing. Dit reglement is te vinden via 

de website van de atletiekunie: wedstrijdreglement (pdf) - website. Ook is hier een 

samenvatting te vinden van de meest relevante wijzigingen. 

 

Serie- en baanindeling looponderdelen 

De loting, serie- en baanindeling geschiedt, conform het wedstrijdreglement en de 

wedstrijdbepalingen, door de technisch gedelegeerden van de Atletiekunie. 

 

Aanvangs- en vervolghoogten hoogspringen en polsstokhoogspringen: 

 

Onderdeel Cat. Aanvangs- en vervolghoogten        

Hoog 

U20-M 1,66 1,71 1,76 1,81 1,86 1,90 1,94 1,98 2,01 2,04 2,07 2,09 2,11 2,13 +2 

U18-M 1,66 1,71 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 1,95 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,08 +2 

U20-V 1,53 1,58 1,62 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90 +2 

U18-V 1,52 1,57 1,62 1,66 1,70 1,74 1,77 1,79 1,81 1,83 1,85 1,87 1,89 1,91 +2 

Polshoog 

U20-M 3,45 3,60 3,75 3,90 4,05 4,15 4,25 4,35 4,45 4,55 4,65 4,70 4,75 4,80 +5 

U18-M 2,55 2,75 2,95 3,10 3,25 3,40 3,55 3,65 3,75 3,85 3,95 4,05 4,10 4,15 +5 

U20-V 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,55 3,65 3,70 3,75 +5 

U18-V 2,30 2,45 2,60 2,75 2,90 3,05 3,15 3,25 3,35 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 +5 

 

Er wordt niet afgeweken van de aanvangshoogten. Als 2 of meer atleten gelijk eindigen 

op de eerste plaats zal er geen barrage gesprongen worden. 
 

Kogels en polsstokken (incl. meten en wegen) 

Er wordt met normale stalen kogels gestoten. Eigen kogels kunnen ingeleverd worden in 

de materiaalberging (C.0.11) tussen 9:00-9:45, 11:00-11:45, 13:00-13:45 en 15:00-

15:45 uur. De kogels worden gekeurd en gewaarmerkt. De polsstokken kunnen tot 

uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van het onderdeel, via ingang 6 (oostzijde  

Omnisport) afgeleverd worden. Geef op de polsstokken aan wat je naam is en in welke 

categorie je deelneemt. De organisatie zorgt ervoor dat de kogels en polsstokken ter  

plaatse komen en weer teruggebracht worden naar de materiaalberging. 

https://www.atletiek.nl/coachaccreditatie-nk-indoor
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Reglementen/Wedstrijdreglement%202022-2023%20-%20web.pdf


 

 

 

 

Uitslagen 

Er worden geen papieren startlijsten en/of uitslagen opgehangen. Alle serie-indelingen en 

uitslagen worden live op internet bijgehouden via atletiek.nu en op de schermen in de 

warming-up ruimte. Alle andere media waarop de indelingen en uitslagen worden 

weergegeven worden door de wedstrijdorganisatie als niet officiële beschouwd. 

 
Protesten 

Alle protesten moeten mondeling bij de scheidsrechter worden ingediend door de atleet 

zelf of een vertegenwoordiger van de atleet. 

Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten 

binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt worden 

ingediend. Een protest kun je indienen bij het TIC, waar de desbetreffende 

scheidsrechter opgeroepen zal worden.  

Als je het niet eens bent met de beslissing van de scheidsrechter en de videobeelden wilt 

zien in verband met een mogelijk protest bij de jury d’appel, dien je je ook te melden bij 

het TIC, waarna je door een medewerker van het TIC naar de videoroom wordt begeleid. 

Een beroep op de jury d’appel moet binnen 30 minuten na de officiële aankondiging van 

de beslissing van de scheidsrechter schriftelijk met een standaard protestformulier 

(verkrijgbaar op het TIC) worden ingediend.  

Tegelijk met het inleveren van het protestformulier bij het TIC dien je een waarborgsom 

van € 20,00 te betalen. De waarborgsom wordt definitief ingehouden wanneer het 

protest wordt afgewezen. 

 
Recordaanvragen 

Eventueel behaalde records kunnen onder vermelding van je naam, licentienummer en 

de prestatie uiterlijk binnen 30 dagen worden gemeld via: records@atletiekunie.nl. In 

geval van een seniorenrecord is bovendien een dopingcontrole verplicht. 

 

Voorstellen deelnemers 

Bij de finales van de looponderdelen worden alle deelnemers een voor een voorgesteld.. 

De series, halve finales en de technische onderdelen zullen voor aanvang (kort) worden 

geïntroduceerd door de microfonisten. Bij de technische onderdelen zal dat via een line-

up geschieden voor aanvang van de warming-up. 
 

Ceremonie Protocollaire (CP, prijsuitreiking) 

De CP’s zijn verplicht en vinden plaats op het middenterrein, ter hoogte van de 

eretribune. De medaillewinnaars melden zich in ruimte C.0.16 op de begane grond en 

worden voor de desbetreffende CP begeleid naar het erepodium. Je dient zelf de tijd van 

de CP in de gaten te houden en je op tijd te melden. 

De CP tijden staan ook op het tijdschema. 

 

Dopingcontrole 

De dopingcontroles worden uitgevoerd conform het Wedstrijdreglement c.q. 

Dopingreglement van de Atletiekunie door de Dopingautoriteit. Voor erkenning van een  

nationaal record is dopingcontrole verplicht in geval een nationaal record in de categorie 

senioren geëvenaard of verbeterd wordt. Je dient je in dit geval zelf te melden voor een  

dopingcontrole bij de dopingarts. De dopingruimte bevindt zich in A.0.24 (zie 

bewegwijzering). Indien er tijdens het NK geen mogelijkheid tot dopingcontrole is, dien 

je contact op te nemen met de Dopingautoriteit om binnen 72 uur na de geleverde 

prestatie een dopingcontrole te ondergaan. 



 

 

 

 

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. Er zijn drinkzuilen beschikbaar. Neem je 

eigen bidon mee om deze te vullen 

• Op https://omnisport.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 Intratuin (achterzijde 

gebouw) 

 

De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe! 

 

Overzicht belangrijke ruimtes: 

 

Meld-/startnummerbureau/TIC  begane grond (uiterlijk 1,5 uur van tevoren melden) 

Call room   A.0.18 te bereiken via warming-up ruimte   

Tassendepot   warming-up ruimte 

Inleveren eigen materiaal   C.0.11 te bereiken via de warming-up ruimte 

Wedstrijdsecretariaat   Workout room 2.1 

Massage/fysiotherapie   A.0.33 te bereiken via de warming-up ruimte 

Dopingcontrole    A.0.24 te bereiken via warming-up ruimte 

Rode Kruis/EHBO   A.0.33 te bereiken via warming-up ruimte 

Verzamelruimte CP   C.0.16 te bereiken via warming-up ruimte 

Aanleveren polsstokken    alleen via ingang 6 

 

https://omnisport.nl/

