
 
 
 

Gelijk eindigen (technische onderdelen) 
Op verschillende plaatsen in het reglement vinden we het onderwerp “gelijk eindigen”. 

Wanneer is er sprake van gelijk eindigen en wat moeten we in zo’n geval doen?  

Wanneer de prestatie wordt omgezet naar punten, zoals op de individuele onderdelen van de  

meerkamp en bij competities, hoeft er niets te gebeuren; de betreffende atleten of teams 

krijgen evenveel punten. Als er om één of andere reden een rangschikking moet worden 

bepaald gaat het anders. 

Technische onderdelen 
Bij de meeste technische onderdelen, dat wil zeggen: de werponderdelen, verspringen en 

hink-stap-springen kan er op drie momenten sprake zijn van gelijk eindigen: Op het eind van 

een kwalificatieronde (Artikel 180.15, TR15.15), na de derde poging (Artikel 180.6, TR25.6) en 

aan het eind van de wedstrijd. Ook wanneer we de artikelen voor eerste twee situaties bekijken 

komen we uiteindelijk uit bij artikel 180.22 (TR25.22). In alle gevallen moet, bij een gelijke 

beste prestatie, worden gekeken naar de op één na beste, op twee na beste prestatie, 

enzovoorts. Als daaruit geen beslissing komt, worden de betreffende atleten gelijk 

geklasseerd. Alleen geldige resultaten tellen mee: 

Atleet 1 2 3 Beste Klassering 

A 7.22 7.18 7.36 7.36 1 

B 7.36 X 7.22 7.36 2 

C X 7.22 7.36 7.36 2 

 

Verticaal springen, barrage 
Bij de verticale springonderdelen hoog- en polsstokhoogspringen zien we een iets andere 

regeling bij gelijk eindigen. Dat lezen we in artikel 181.8 (TR26.8).  

Wanneer twee of meer atleten eindigen met een zelfde hoogte wordt eerst gekeken naar het 

aantal sprongen op die laatst gehaalde hoogte; de atleet met de minste sprongen op die 

hoogte wordt hoger geklasseerd. Als dat geen beslissing geeft, wordt gekeken naar het aantal 

foutsprongen in de gehele wedstrijd (inclusief de laatst gehaalde hoogte) en als dat ook geen 

beslissing geeft krijgen beide atleten dezelfde klassering. 

Atleet 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 Hoogte 

Aantal 

foutsprongen Klassering 

A   XO O O XXX 1.95 1 1 

B  O O XX- O XXX 1.95 2 2 

C O O O XXX   1.85 0 4 

D   O XO   1.90 1 3 

E  X- XO XXX   1.85 2 6 

F   XO XXX   1.85 1 5 

G XO O XO XXX   1.85 2 6 

 

Uitzondering daarop is wanneer het om de eerste plaats gaat, dan kan er barrage worden 

gesprongen. Hoe dat in zijn werk gaat kun je vinden in artikel 181.9. Het is niet verplicht om 



een barrage te houden bij gelijk eindigen; er kan in de wedstrijdbepalingen worden vastgesteld 

dat er geen barrage zal worden gehouden, zoals onder andere bij de NK teams en individuele 

NK’s. 

In het kader van de vereenvoudiging van de regels bij gelijk eindigen heeft een groep landen 

waaronder Nederland en Duitsland, bij World Athletics een voorstel gedaan om de barrage bij 

het hoog- en polsstokhoogspringen af te schaffen, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. 

Meerkampen 
De regel voor gelijk eindigen bij meerkampen (Artikel 200.12, TR39.13) is in 2018 behoorlijk 

vereenvoudigd. Vóór die tijd werd bij een gelijk aantal punten eerst gekeken naar het “onderling 

resultaat”: de atleet die op het meeste individuele onderdelen van de ander had gewonnen 

werd hoger geklasseerd. Als dat ook gelijk was werd gekeken naar het hoogste puntenaantal 

op één van de individuele onderdelen en als dat ook gelijk was werd gekeken naar het hoogste 

puntenaantal op het tweede onderdeel, enzovoort. Als daardoor geen beslissing werd 

verkregen werden de atleten gelijk geklasseerd. In de huidige reglementen is het gewoon: 

evenveel punten is een gelijke klassering. Wel zo makkelijk.  

Overigens is de “oude” meerkampregel nog niet helemaal verdwenen: we vinden deze nog 

gedeeltelijk terug in de wedstrijdbepalingen voor de competitie (artikel 6.3 en 6.5).  

In de volgende nieuwsbrief zullen we ingaan op gelijk eindigen bij looponderdelen. 

 

 


