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Belangrijkste aanpassingen 15e druk Wedstrijdreglement Atletiekunie 2022-2023 van toepassing 
bij indoor wedstrijden 
 
De gewijzigde passages in het Wedstrijdreglement zijn zichtbaar gemarkeerd. De wijzigingen komen 
voort uit de aangepaste regelgeving van World Athletics (WA), World Masters Athletics (WMA) en de 
World Para Athletics (WPA). Ook is in deze druk de nieuwe indeling van WA en WMA overgenomen. 
Daarin bestaat onderscheid tussen Wedstrijdregels (WR) en Technische Regels (TR). Let op: in zowel 
WR als TR wordt de nummering bij 1 begonnen. 
 
Regel specifieke wijzigingen 
 
Regel WA WR 25.4. Aanduiding DNS 
Een atleet wordt beschouwd niet te zijn gestart (DNS), als:  
a. nadat zijn naam is ingevoerd op de startlijst van een onderdeel, hij voor dat onderdeel niet 

verschijnt in de call room, of  
b. hij door de call room is gegaan, maar geen poging doet bij een technisch onderdeel of niet poogt 

te starten bij een looponderdeel of bij het snelwandelen, of  
c. als regel 39.10 van de Technische Regels van toepassing is (bij meerkampen). 
 
Regel WA WR 37 Nederlands records 

• Een record kan worden aangevraagd via één van de procedures welke op www.atletiek.nl zijn 
vermeld. 

• Er zal nog maar 1 record worden erkend voor de diverse estafettes. Er wordt geen onderscheid 
meer gemaakt tussen verenigingsteams en nationale ploegen. 

• Doping controle is verplicht bij verbetering of evenaring van seniorenrecords. De dopingcontrole 
moet bij voorkeur op de wedstrijddag maar in ieder geval binnen 36 uur na het behalen van de 
prestatie, verricht worden.  

• Van estafetteploegen die een bestaand record op één van de estafette- onderdelen voor senioren 
evenaren of verbeteren dient tenminste één atleet uit de ploeg geselecteerd te worden voor de 
dopingcontrole via loting. 

 
Regel WA TR 8.4.1 Protesten tegen valse start bij looponderdelen 
Vanaf nu is het de startscheidsrechter die in geval van twijfel over de toekenning van een valse start 
kan besluiten of een atleet “onder protest” kan deelnemen om de rechten van alle betrokkenen te 
beschermen. Voorheen was dat voor één van de scheidsrechters voor looponderdelen. 
 
Regel WA TR 5.4 Schoenen 
Een volledig aangepaste beschrijving van de regels t.a.v. schoenen is beschikbaar op de website van 
WA en niet in de Technische Regels opgenomen. Aangezien de regel nog in beweging is wordt nu niet 
volledig tot publicatie in het Wedstrijdreglement overgegaan. In het document van WA zijn vanaf nu ook 
de afmetingen van de spike (de schoen) beschreven. Tenzij anders vermeld, moeten alle schoenen en 
spikes voldoen aan de limieten en vereisten die in de WA “Athletic Shoe Regulations” zijn uiteengezet. 
Zie website World Athletics en/of Atletiekunie. 
 
Regel WA TR 17.2 Hinderen 
Er wordt een nauwkeurigere beschrijving van hinderen gegeven in de toelichtende tekst: 

• Hinderen moet worden gezien als fysiek contact met een andere atleet of atleten op één of 
meerdere momenten, wat ten opzichte van die andere atleet of atleten als gevolg daarvan een 
oneerlijk voordeel oplevert of een blessure of schade veroorzaakt. 

 
Regel WA TR 17.4 Buiten de banen lopen (“lane infringement”) 
We herinneren ons misschien nog wel de WK indoor 2018 in Birmingham waarbij de nodige atleten 
gediskwalificeerd werden omdat ze in de bocht op of over de lijn die de baan aan de linkerkant begrenst. 
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Maar ook op andere wedstrijden in binnen- en buitenland komen overtredingen van TR17.3 (artikel 
163.3) de laatste jaren regelmatig voor. Sinds de invoering van de videoscheidsrechter wordt nog 
nauwelijks een overtreding over het hoofd gezien. 
 
In de laatste versie van World Athletics’ “Competition and Technical Rules” betreft de meest in het oog 
springende wijziging juist deze regel: 

• Bij (gedeeltes van) onderdelen die in banen worden gelopen is het toegestaan om in de bocht één 
keer op de linkerlijn, of op de opstaande rand aan de binnenkant van baan 1 te stappen; 

• Bij (gedeeltes van) onderdelen die niet in banen worden gelopen is het toegestaan om in de bocht 
één keer op of aan de binnenkant van de opstaande rand aan de binnenkant van baan 1 te stappen; 

• Mits hierdoor geen voordeel wordt verkregen of een andere atleet wordt gehinderd. 
 
Wat betekent deze regelwijziging concreet? 

• Een atleet op een 400m die in de bocht met zijn schoen één keer de linker baanlijn raakt wordt nu 
niet meer gediskwalificeerd. Daarbij moet de schoen nog wel in contact met de lijn zijn. Als de stap 
over de lijn is, dat wil zeggen: de schoen maakt geen contact meer met de lijn, dan is de 
versoepeling niet van toepassing en moet de atleet alsnog worden gediskwalificeerd. 

 
• Bij de langere looponderdelen zoals de 800m, meer specifiek de overgangslijn en het deel daarna, 

mag de schoen zelfs één contact geheel binnen de opstaande rand hebben zonder dat daar 
diskwalificatie op volgt. Voor het deel van de 800m tot aan de overgangslijn geldt hetzelfde als voor 
de 400m. 
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• De “overtreding” is nadrukkelijk maar één keer toegestaan. Elke tweede overtreding op hetzelfde 

onderdeel betekent alsnog diskwalificatie. Het maakt daarbij niet uit of die tweede keer (of derde, of 
vierde…) in dezelfde race gebeurt of in een vervolgronde zoals een (halve) finale. Zelfs als de 
tweede overtreding door een ander lid van het estafetteteam wordt gemaakt, moet het estafetteteam 
worden gediskwalificeerd. Bij meerkampen telt elk individueel onderdeel apart, dus een 
zevenkampster mag zowel op de 200m als op de 800m één overtreding maken. 

• Ook belangrijk is dat moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de atleet geen wezenlijk voordeel 
verkrijgt door het op de lijn of binnen de baanrand stappen, dus hij mag deze vrijstelling bijvoorbeeld 
niet gebruiken om zichzelf uit een opgesloten positie te bevrijden! 

• Dan is natuurlijk de vraag hoe we één en ander in de uitslagen verwerken. Daarvoor wordt de “L” 
gebruikt achter de prestatie, waar we nu ook de YC,RC of YRC neerzetten. Mocht de atleet 
meerdere keren op de lijn hebben gestapt dan gebruiken we gewoon DQ met regel TR17.3.1 
(163.3a) of 17.3.2 (163.3b) daarachter. 

• Ook in het geval van een record wordt deze versoepeling toegepast: wanneer de atleet of het 
estafetteteam slechts één keer op de lijn heeft gestapt kan het record voor erkenning in aanmerking 
komen. 

 
Regel WA TR 22.6.2 Omverwerpen horden 
Een verdere concretisering wordt gegeven van het omverwerpen van de horde met het eerste been: 

• “hij met zijn handen, zijn lichaam of met de voorkant van zijn opzwaaibeen een horde omverwerpt 
of verplaatst.” 

 
Regel WA TR 30.1.1 Afzet bij horizontale springonderdelen 
De al eerder aangekondigde regelwijziging voor het doorbreken van het verticale vlak door de afzetlijn 
wordt nu echt ingevoerd: 

• 30.1 Een poging moet worden afgekeurd als de atleet:  
o 30.1.1 bij het afzetten voor de sprong (vóór het moment waarop het contact met de 

afzetbalk of met de grond verbroken wordt), met enig deel van zijn afzetvoet of -schoen 
voorbij het verticale vlak door de afzetlijn gaat, hetzij bij een aanloop zonder dat een sprong 
volgt, hetzij bij het springen zelf, of …… 
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• Indien plasticine wordt gebruikt moet die nu niet meer afgeschuind maar haaks op de grond worden 
aangebracht. 

• Tijdens de NKs indoor zullen we gebruik maken van een camera op de afzetlijn om deze regel te 
controleren. 

 

 
 
Regel WA TR 32.13 Positie in de afwerpring 
Verduidelijking wordt gegeven over de wijze waarop een atleet de afwerpring betreedt en hoe daarin 
moet worden opgetreden: 

• “Er is geen beperking in hoe, of van welke kant een atleet de ring ingaat. Ook is er bij het kogelstoten 
geen beperking ten aanzien van contact met het stootblok tijdens dit proces. Belangrijk is, dat hij 
eenmaal in de ring, een stabiele positie inneemt voordat hij met zijn poging begint.  

• Een stabiele positie houdt in dat een atleet, nadat hij voor zijn poging de ring is binnengegaan, hij 
vóór aanvang van zijn poging een houding aanneemt waarbij beide voeten tegelijk in stevig contact 
zijn met de grond binnen de ring, maar zonder contact met de bovenkant van de rand of de grond 
buiten de ring. Het contact met de grond moet lang genoeg worden aangehouden om door de 
juryleden beoordeeld te kunnen worden. Het is niet vereist dat de atleet zijn armen of handen of 
enig ander deel van zijn lichaam stil houdt.” 

 
Regel WA TR 41.3 Spikepunten 

• In Regel TR41.3 van WA staat ook nog eens beschreven dat fabrikanten en exploitanten van 
indooraccomodaties aanvullende eisen kunnen stellen aan de afetingen en de vorm van 
spikepunten. Nieuw daarin is de opname van eisen over de vorm van de spikes. 

• Hetzelfde is van toepassing op outdooraccommodaties. Dit is terug te vinden in de aparte bijlage 
over schoenen.  

 


