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Samenvatting inspectie 
Voorziening Wedstrijdvoorziening* Wedstrijdgeschikt Veilig 

Sprintbanen (2a hoofdgebruik)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4a)   ja  nee  ja  nee 

Hinkstapspringen (5a)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6a)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6b)   ja  nee  ja  nee 

Polsstokhoogspringen (7a)   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 
Sprintbanen (2a hoofdgebruik): 
De voorziening kan bij wedstrijden wedstrijdgeschikt worden gemaakt door: 

1. De zwarte blokjes bij de finishbelijning bij wedstrijden met wit tape zodanig af te plakken dat 
de zichtbare zwarte blokjes maximaal 20 mm breed zijn conform Wedstrijdreglement art. 
165.14. 

De wedstrijdgeschiktheid is dan ter beoordeling van de wedstrijdleider. 
  
Verspringen (4a) en hinkstapspringen (5a): 
De voorziening kan bij wedstrijden veilig en wedstrijdgeschikt worden gemaakt door: 

1. Het plaatsen van randbalken die de metalen flenzen afdekken waarop de afdekking rust 
2. En: het opvullen van de landingsbak, zodat het oppervlak van het zand op gelijke hoogte 

komt te  liggen met de bovenkant van de afzetbalk. Zie Wedstrijdreglement art. 184.7.  
De veiligheid en de wedstrijdgeschiktheid zijn dan ter beoordeling van de wedstrijdleider. 
 
Hoogspringen (6b): 
De voorziening kan bij wedstrijden wedstrijdgeschikt worden gemaakt door: 

1. De landingsmat van 0,5 m hoog bovenop enkele turnmatten te plaatsen, zodat de totale 
hoogte ten minste 0,6 m is en bij voorkeur ten minste 0,7 m.  

De wedstrijdgeschiktheid is dan ter beoordeling van de wedstrijdleider.  

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 5 jaar een voorinspectie uit te voeren.  

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

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

 


