
 
 

Tussentijdse reglementswijzigingen WR 2022-2023 
Recentelijk heeft de Werkgroep Wedstrijdreglement (WWR) de Atletiekunie geadviseerd een aantal 

wijzigingen tussentijds door te voeren. Dat gaat om de volgende vier wijzigingen: 

1 – WA TR6.3.4 (mechanische hulpmiddelen) 
Het gebruik van mechanische hulpmiddelen is nog altijd niet toegestaan. Nieuw is nu dat er een 

uitzondering wordt gemaakt voor atleten met een beperking die toestemming hebben voor het gebruik 

ervan volgens World Athletics’ “Mechanical Aids Regulations”. Dit document is te downloaden van de 

site van World Athletics als boek C2.1B. De betreffende toestemming voor het gebruik moet worden 

aangevraagd bij World Athletics. Er wordt nog gewerkt aan een Nederlandse versie van het boek 

C2.1B. 

Het toepassen van deze wijziging heeft ook consequenties voor diverse wedstrijden in Nederland. Die 
consequenties zullen in een volgende nieuwsbrief worden toegelicht, wanneer ook de Nederlandse 

tekst gereed is. 

2 – WA TR22.6.1 
Dit is een rectificatie zodat de Nederlandse tekst dichter bij de WA-tekst ligt. De nieuwe tekst wordt: 

“..tijdens de hordepassage naast de horde (aan één van beide zijden) met zijn voet of been onder het 

horizontale vlak door de bovenzijde van de horde sleept…”. 

3 – WA TR32.14, opmerking I 
Ook dit is een rectificatie, namelijk van een foutieve vertaling van de WA-tekst. Het gaat hier niet om 

“enig deel van de slingerkogel” maar om “de kop van de slingerkogel”. Wanneer alleen het handvat 

en/of de draad van de slingerkogel de “verre” kant van de kooi raakt, is er geen sprake van een 

ongeldige worp. 

4 – WA TR 36 en WA TR37 
In de tekeningen bij WA TR36 en WA TR37 wordt een tolerantie toegevoegd aan de afmeting van de 

opening van de discus- en kogelslingerkooi. Deze wordt nu 6.0m – 0m + 0.05m. De opening moet 

tussen de 6.0m en 6.05m liggen. De tekeningen in het WA-book of rules hebben deze toleranties al. 

Het Nederlandse Wedstrijdreglement nu dus ook. 

Deze wijzigingen zullen binnenkort in de online versie van het Wedstrijdreglement worden verwerkt. 

  

https://www.worldathletics.org/download/download?filename=66b24876-a6d2-46a0-9f33-c311ab921b18.pdf&urlslug=C2.1B%20-%20Mechanical%20Aids%20Regulations

