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Mandaat Reglementen Commissie 

De Reglementen Commissie van de Unieraad verzoekt de Unieraad een mandaat te 

verlenen voor het kunnen vaststellen van door de werkgroep Wedstrijdreglement 

voorgestelde en door het bestuur goedgekeurde wijzigingen in het Wedstrijdreglement, 

dit ten behoeve van het tijdig in werking kunnen laten treden van het 

Wedstrijdreglement.  

 

 

Motivatie door de Reglementen Commissie 

Iedere twee jaar wordt het wedstrijdreglement van de Atletiekunie aangepast aan de 

vigerende regelgeving van World Athletics (WA), World Masters Athletics (WMA en World 

Para Athletics (WPA). 

Regelgeving vanuit bovenstaande organisaties worden een op een doorvertaald naar het 

nieuwe wedstrijdreglement Atletiekunie door de Werkgroep Wedstrijd Reglement (WRR).  

 

De WWR buigt zich echter met name ook over aanpalende regelgeving in  met name de 

Nederlandse situatie. Voor de meeste van de wijzigingsvoorstellen die behandeld worden 

door de WWR kan tijdig, op basis van consultatie van deskundigen, een besluit worden 

genomen dat wordt voorgelegd aan de Reglementen Commissie van de Unieraad. 

Daarbij is het uitgangspunt dat in de najaarsvergadering van de Unieraad de gewijzigde 

‘Nederlandse’ bepalingen in het wedstrijdreglement door de Unieraad  worden 

vastgesteld. Deze cyclus is iedere 2 jaar aan de orde. Met name typisch Nederlandse 

invalshoeken, met name daar waar het de jeugd betreft (pupillen en C/D junioren) 

bestaat tijdsdruk nauwelijks of niet. WA gerelateerde zaken kunnen nog wel eens aan de 

late kant (te kort voor -, of een enkele keer zelfs ná de najaarsvergadering van de 

Unieraad) aan de Nationale Bonden worden voorgelegd, terwijl het wedstrijdreglement 

voor belanghebbenden begin januari beschikbaar moet zijn in verband met de komende 

indoorkampioenschappen. 

In die situaties is het van belang dat de WWR snel kan schakelen en handelen, op basis 

waarvan zij nog tijdig wijzigingen kunnen verwerken in het gereed liggend Wedstrijd 

Reglement. In die gevallen is het mandaat van kracht zodat de Reglementen Commissie 

de door het Uniebestuur goedgekeurde wijzigingen tijdig kan vaststellen en waarbij de 

Unieraad in haar eerstvolgende vergadering dit besluit van de Reglementen Commissie 

kan bekrachtigen. 

 

Dit zijn dus, bij uitzondering, dit soort situaties waarbij een mandaat voor de 

Reglementen Commissie van groot belang kan zijn.  

 

 


