
 

Rapport eindinspectie Atletiekaccommodatie - 1 - Versie 04.06.21  

Samenvatting inspectie 
Voorziening Wedstrijdvoorziening* Wedstrijdgeschikt Veilig 

Rondbaan (1)   ja  nee  ja  nee 

Sprintbanen (2a hoofdgebruik)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4a)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4b)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4c)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4d)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4e)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4f)   ja  nee  ja  nee 

Hinkstapspringen (5a)   ja  nee  ja  nee 

Hinkstapspringen (5b)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6a)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6b)   ja  nee  ja  nee 

Polsstokhoogspringen (7a)   ja  nee  ja  nee 

Polsstokhoogspringen (7b)   ja  nee  ja  nee 
Combikooi discuswerpen (8a)   ja  nee  ja  nee 
Combikooi kogelslingeren (8a)   ja  nee  ja  nee 

Discuswerpen (9a)   ja  nee  ja  nee 

Speerwerpen (10a)   ja  nee  ja  nee 

Kogelstoten (11a)   ja  nee  ja  nee 

Kogelstoten (11b)   ja  nee  ja  nee 
 
*Als het vakje in de samenvatting onder de kop ‘wedstrijdvoorziening’ niet is aangekruist, dan betreft de voorziening een 
trainingsvoorziening.  
 

Bijzonderheden samenvatting 
• Voorziening 7b voor polsstokhoogspringen was tijdens de inspectie niet veilig en niet 

wedstrijdgeschikt, maar kan veilig en wedstrijdgeschikt gemaakt worden door het correct 
plaatsen van de op de accommodatie aanwezige landingsmat volgens Wedstrijdreglement 
TR28.12 en van de staanders volgens Wedstrijdreglement TR28.1 en TR28.8 t/m 10. De 
veiligheid en de wedstrijdgeschiktheid zijn dan ter beoordeling van de wedstrijdleider.. 

• De voorzieningen 7a en 7b voor polsstokhoogspringen zijn vanaf 1 januari 2024 niet meer 
wedstrijdgeschikt.  

 
Opmerkingen: 

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven: 
a. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt 
b. veilig of onveilig 

2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.  
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide 

toelichting bijlage 1) 
4. Wedstrijdgeschikt is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening. 
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze 

als ‘niet wedstrijdgeschikt’ en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie 
opneemt in dit rapport. 

6. Indien een voorziening is gerenoveerd, dient deze aan de NOC*NSF normen voor nieuwbouw 
te voldoen en moet deze wedstrijdgeschikt en veilig zijn. Toetsing aan de NOC*NSF normen 
wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans Kiwa ISA Sport en 
SGS) en de wedstrijdgeschiktheid en veiligheid middels een inspectie door de Atletiekunie. 

7. De Atletiekunie streeft er naar om ongeveer 9 maanden voor het einde van de lopende 
inspectiecyclus van 3 jaar een voorinspectie uit te voeren. Na het uitvoeren van een 
voorinspectie wordt de samenvatting van deze inspectie nog niet vermeld op de website van 
de Atletiekunie  

8. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een eindinspectie door de 
Atletiekunie in aanmerking, mits deze eindinspectie binnen de huidige inspectietermijn wordt 
uitgevoerd.  

9. De ingevulde "samenvatting inspectie" op pagina 2 en de situatieschets van het                    
eindinspectierapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie en is 
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maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden onder auspiciën van de 
Atletiekunie en erkenning van records. 

10. Indien een voorinspectierapport is uitgebracht maar bij afloop van de inspectieperiode geen 
eindinspectie is aangevraagd, wordt een samenvatting van het voorinspectierapport 
gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. Wanneer op een later moment alsnog een 
eindinspectie wordt aangevraagd, wordt na afronding van de eindinspectie alsnog de 
samenvatting van het eindinspectierapport gepubliceerd. In alle gevallen blijft de 
oorspronkelijke cyclus van 3 jaar in stand en leidt latere publicatie niet tot een verlenging van 
de inspectieperiode.  
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Situatieschets  
 
 

  


