
 
 
 

Indeling van het nieuwe WR en verwijzingen naar artikelnummers 
 
Inmiddels is het al bijna negen maanden in gebruik, en wie het nieuwste reglementenboekje al eens 
heeft opengeslagen zal het hebben gemerkt: de indeling van het nieuwe Wedstrijdreglement is flink 
gewijzigd. We hebben in Nederland hierbij het voorbeeld gevolgd van World Athletics, die dat twee jaar 
eerder al heeft gedaan. 
 
Het Wedstrijdreglement bestaat nu uit vier “boeken”, waarvan het World Athletics (WA)- en het World 
Masters Athletics (WMA) boek zijn onderverdeeld in Wedstrijdregels en Technische regels. Daarnaast 
kennen we een Atletiekunie boek dat bestaat uit twee hoofdstukken, één voor U14 en U16, de vroegere 
junioren D en C, en één voor U12 en jonger, voorheen pupillen. Hieronder staat het schematisch 
weergegeven: 
 

 
 
Elk deel heeft een eigen nummering dat start bij regel 1. Enerzijds is dat overzichtelijk, anderzijds 
misschien aanleiding tot verwarring omdat er dezelfde artikelnummers kunnen voorkomen. Daarom is 
het belangrijk om eenduidige verwijzingen te gebruiken. Hoe moet je nu naar het juiste artikel-
/regelnummer verwijzen?  
 
Een goede verwijzing vermeldt [1] het boek, [2] of het (bij WA- of WMA-verwijzingen) om een 
Wedstrijdregel of Technische regel gaat, en [3] het regelnummer zelf. Als er geen reden tot verwarring 
is mag eventueel de vermelding van het boek worden weggelaten. 
 
Een aantal voorbeelden: 

• Een aantekening voor een atleet die is gediskwalificeerd wegens een valse start luidt dus 
“WA TR16.8” of kortweg “TR16.8”. Bij een wedstrijd, specifiek voor masters zou dit zijn 
“WMA TR9”; 

• De verwijzing naar het aantal pogingen bij zittend werpen voor para-atleten luidt “WPA 
16.1.2” of kortweg “16.1.2”; 

• De valse startregel voor U14 en U16 is “AU 1.3.1” en de verwijzing naar de regels voor 
het verspringen voor U8/U9/U10/U12 (niet zijnde Athletics Champs) luidt “AU 2.4.1”. 

 



Voor diegenen die erg gewend waren aan de oude artikelnummering is op de website van de 
Atletiekunie, onder “wedstrijdorganisatie”,”reglementen en downloads” een handige tabel met 
kruisverwijzingen van de oude naar de nieuwe regels te vinden. Klik hier voor het betreffende document 
 
Ten slotte is het competitiereglement uit het Wedstrijdreglement verwijderd. Voortaan zijn de regels voor 
competitiewedstrijden vastgelegd in de “Wedstrijdbepalingen voor Competitiewedstrijden”, een apart 
document dat ook te vinden is op de site van de Atletiekunie.  
 

 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisatie/reglementen/

