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Atletiek.nu wordt vervangen door Seltec



Series en Overgangsregels

• Check de volgende link 
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfil
es/wedstrijdatletiek/Reglementen/Tabellen%20voor
%20series%20en%20overgangsregels_Versie%202020
.pdf

• Dit zijn de overgangsregels op basis van voorschriften 
WA, WMA en ook aangepast voor 6-laans 
accommodaties

• Bij het indelen van de series dienen zoveel mogelijk 
gegevens over de prestaties van de atleten in 
beschouwing genomen te worden om ervoor te 
zorgen dat onder normale omstandigheden de beste 
atleten de finale zullen bereiken.

• Bij indoor, eerst een ranglijst maken van opgegeven 
indoor prestaties en opgegeven outdoor prestaties 
aan de hand van de “World Athletics scoring tables”.

• Direct finale? In principe startpositie bepalen door 
loting.

Wanneer eventueel series laten vervallen? En direct 
naar finale gaan? Maximale aantallen per serie?
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Outdoor 8 baansaccommodatie 6 baansaccommodatie

800m ≤ 12 ≤ 9

1500m ≤ 17
(verlengde startlijn? )

≤ 12

2000m/3000m 
steeple chase

≤ 15 ≤ 15

5000m ≤ 20
(2 startlijnen)

≤ 18
(2 startlijnen)

Indoor 6 baansaccommodatie

800m ≤ 9 ≤ 15
vanaf gebogen starlijn 

(2 startlijnen)

1500m ≤ 15
(2 startlijnen)

3000m ≤ 15
(2 startlijnen)

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Reglementen/Tabellen%20voor%20series%20en%20overgangsregels_Versie%202020.pdf


Tabel serie indeling - Outdoor
Onderdeel Stappen om tot een serie 

indeling te komen
Series (1e ronde) Halve finale Finale

t/m 400m
Incl. 
Horden en 
estafettes

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Prestatie Vorige Ronde
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Prestatie Vorige Ronde
• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)2

• Niet van toepassing

800m (1e 
bocht in 
banen)

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club 

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde  Prestatie4

• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde Prestatie4

• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)2

• Niet van toepassing

Vanaf 
800m 
(gebogen 
startlijn)

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie 
5. Check atleten zelfde club

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde Prestatie4

• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde Prestatie4

• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-willekeurig
• Niet van toepassing

1 Natuurlijk hoef je bij een finale niet te zigzaggen en de series te loten want je hebt maar 1 serie, maar selecteer deze methode
2 Baan-loting bij 6-laans accommodatie (3,4|5,6|1,2); als er bv. een 9de atleet wordt toegelaten tot een serie of als er 1 of meerdere extra atleten bij de 800m 
meedoen bepaalt TG in welke baan meer dan 1 atleet loopt (en wordt geloot); Aantal beschikbare banen groter dan aantal beschikbare atleten? Dan binnenbanen 
vrijhouden.
3 Atleten van dezelfde club in 1 serie? Uitwisselen atleten van dezelfde club die ongeveer dezelfde rangschikking hebben op basis van prestatie of in dezelfde “groep 
van banen” zitten; hiervoor moet je naar handmatig indelen. Vermeld altijd in het opmerkingen veld waarom je de indeling veranderd hebt.
4 Gaat in principe goed voor outdoor, ook qua prestatie verbetering; maar gaat nog niet helemaal goed voor indoor (heeft te maken met indoor/outdoor prestaties)
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LET OP: 800m indeling HF/F!!
Zie voetnoot 4



Tabel serie indeling - Indoor

1 Natuurlijk hoef je bij een finale niet te zigzaggen en de series te loten want je hebt maar 1 serie, maar selecteer deze methode
2 Baan-loting bij 6-laans accommodatie (5,6|3,4|1,2) uitzondering Masters 60+ 200m en 400m (3,4|5,6|1,2); Baan-loting bij 4-laans accommodatie (3,4|1,2); als er 
bv. 1 of meerdere extra atleten bij de 800m meedoen bepaalt TG in welke baan meer dan 1 atleet loopt (en wordt geloot); Aantal beschikbare banen groter dan 
aantal beschikbare atleten? Dan binnenbanen vrijhouden. Opletten bij indeling series rondbaan met Masters van verschillende leeftijdsgroepen, oudere Masters in 
binnenbaan.
3 Atleten van dezelfde club in 1 serie? Uitwisselen atleten van dezelfde club die ongeveer dezelfde rangschikking hebben op basis van prestatie of in dezelfde “groep 
van banen” zitten; hiervoor moet je naar handmatig indelen. Vermeld altijd in het opmerkingen veld waarom je de indeling veranderd hebt.
4 Gaat in principe goed voor outdoor, ook qua prestatie verbetering; maar gaat nog niet helemaal goed voor indoor (heeft te maken met indoor/outdoor prestaties)
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5Onderdeel Stappen om tot een serie 
indeling te komen

Series (1e ronde) Halve finale Finale

60m en 
60m 
horden

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club 

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Vorige Ronde
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)
• Evt. handmatig aanpassen3

• Vorige Ronde
• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)
• Niet van toepassing

200m en 
400m

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club 

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting indoor rondbaan2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Vorige Ronde
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting indoor rondbaan2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Vorige Ronde
• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-loting indoor rondbaan2

• Niet van toepassing

800m (1e

bocht in 
banen)

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting indoor rondbaan2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde  Prestatie4

• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-loting indoor rondbaan2

• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde  Prestatie4

• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-loting indoor rondbaan2

• Niet van toepassing

Vanaf 
800m 
(gebogen 
startlijn)

1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting volgorde series
4. Loting banen/startpositie
5. Check atleten zelfde club 

• Opgegeven Prestatie
• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde  Prestatie4

• Zigzag
• Series in willekeurige volgorde
• Baan-willekeurig
• Evt. handmatig aanpassen3

• Opgegeven/verbeterde  Prestatie4

• Zigzag1

• Series in willekeurige volgorde1

• Baan-willekeurig
• Niet van toepassing

Indeling series, halve finales, finales bij NKs baan (outdoor en indoor)

LET OP: 800m indeling HF/F!!
Zie voetnoot 4



Appendix – 1

Uitleg methodes atletiek.nu

Versie 6 (1 december 2020)

NOG DOORVOEREN WIJZIGING NAAR SELTEC (CHECK)



Keuzes (dropdown menu) Atletiek.nu
afhankelijk van de gekozen afstand!

1. Alle onderdelen, behalve de onderdelen 2+3
2. Rondbaan onderdelen langer dan 800m
3. Indoor rondbaan onderdelen korter en gelijk aan 800m
• Estafettes op dit moment (nog) handmatig (adhv bv Excel)
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Overzicht methodes serie indeling atletiek.nu
Methode Uitleg Outdoor Indoor
Startnummers van laag naar hoog Serie indeling op basis van startnummer

Laagste nummer serie 1 baan 1
Niet voor NKs Niet voor NKs

Willekeurig/Gehusseld Serie indeling en baanindeling is 
compleet willekeurig.

Niet voor NKs Niet voor NKs

Prestatie | eerste serie snelste of laatste serie snelste Series worden ingedeeld op basis van 
opgegeven prestatie. Baanindeling:
- Eerste serie snelste: 4,5,3,6,2,7,1,8
- Laatste serie snelste: 5,4,6,3,7,2,8,1
- Afstand maakt niet uit!

Niet voor NKs Niet voor NKs

Series op tijd, 1e serie snelste
• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)1

• Baan-loting indoor rondbaan (5,6|3,4|1,2)2

Series worden ingedeeld op basis van 
tijd. 1e serie is de snelste serie. 
Baanindeling word geloot op 2 
manieren.

Niet voor NKs Niet voor NKs

Series op tijd, laatste serie snelste
• Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)1

• Baan-loting indoor rondbaan (5,6|3,4|1,2)2

Series worden ingedeeld op basis van 
tijd. Laatste serie is de snelste serie. 
Baanindeling word geloot op 2 
manieren.

Verschillende onderdelen 
bij NK Meerkamp, NK 
Masters en Open NK para-
atleten.

Verschillende onderdelen 
bij NK Meerkamp, NK 
Masters en Open NK para-
atleten.

Zigzag, series in willekeurige volgorde3

• Zigzag | baan-willekeurig
• Zigzag | baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)1

• Zigzag | baan-loting indoor rondbaan (5,6|3,4|1,2)2

Atleten worden via zigzag verdeeld over 
series en de volgorde van de series 
worden geloot
• Baanindeling willekeurig
• 3 lotingen voor de baanindeling
• 3 lotingen voor de baanindeling

NK Atletiek, NK U20/U18, 
verschillende onderdelen 
NK Masters

NK indoor Atletiek, NK 
indoor U20/U18, 
verschillende onderdelen 
NK indoor Masters

1 Atletiek.nu past de loting automatisch aan bij 6 banen (3,4|5,6|1,2)
2 Atletiek.nu past de loting automatisch aan bij 4 banen (3,4|1,2)
3 Natuurlijk hoef je bij een finale niet te zigzaggen en de series te loten want je hebt maar 1 serie, maar methode is hetzelfde en je kan deze methode 
selecteren (loting afhankelijk van afstand en indoor/outdoor)
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OBP = Opgegeven Beste Prestatie
Qm = Qualifying Mark



Plaatsingslijst (Seeding list)

1. Opgegeven/verbeterde Prestatie
• Rangschikking op basis van prestaties
• Prestaties behaald in vastgestelde periode (inclusief 

eventuele verbeteringen na inschrijving en na 
screening; atleet moet deze dan doorgeven; actie 
opnemen in Wedstrijdbepalingen)

• Eventueel meenemen prestatieverbetering in een 
eerdere ronde

• Bij indoor, eerst een ranglijst maken van opgegeven 
indoor prestaties en opgegeven outdoor prestaties 
aan de hand van de “World Athletics scoring tables”.

• Gaat in principe goed voor outdoor, ook qua prestatie 
verbetering; maar gaat nog niet helemaal goed voor 
indoor (heeft te maken met indoor/outdoor 
prestaties). Controle nodig! Bv. Bij 800m HF/F !

2. Vorige Ronde
• Rangschikking op basis van de vorige ronde
• Hiervoor is het nodig de atleten in de navolgende 

volgorde te plaatsen: 
Beginnend met
– snelste seriewinnaar; 
– 2e snelste seriewinnaar; 
– 3e snelste seriewinnaar, etc. 
– snelste 2e plaats; 
– 2e snelste 2e plaats; 
– 3e snelste 2e plaats, etc.
eindigend met tijdsnelste; 
– op een na tijdsnelste; 
– op twee na tijdsnelste, etc. 
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Indeling series / groep

1. Zigzaggen en series in willekeurige volgorde
• Verdeling atleten over de series gebruikmakend van de 

zigzag verdeling
• Loting volgorde waarin de series worden gestart

• Voorbeeld looponderdeel met 3 series en 8 banen:

• Atleten van dezelfde club in 1 serie? Uitwisselen atleten 
van dezelfde club die ongeveer dezelfde rangschikking 
hebben op basis van prestatie of in dezelfde “groep van 
banen” zitten; hiervoor moet je naar handmatig indelen. 
Vermeld altijd in het opmerkingen veld waarom je de 
indeling veranderd hebt.

2. Series op tijd, laatste serie snelste  
• Atleten met zelfde prestatie behaald in vastgestelde 

periode worden ingedeeld in zelfde serie of groep
• De serie met atleten met de beste prestaties wordt het 

laatst gelopen

• Voorbeeld: Series op tijd bij de Masters voor 200m en 
400m NK indoor.

WEDSTRIJDREGLEMENT 2020-2021 

Januari 2020 - 112 - Werkgroep Wedstrijdreglement (WWR) 

Plaatsing en samenstelling van de series 
3. (a) Voor de eerste ronde moeten de atleten worden gerangschikt waarbij de 

plaatsing wordt ontleend door de lijst met prestaties die zijn behaald in 
de vastgestelde periode. 

 (b) Na de eerste ronde 
(i) voor looponderdelen van 100 m tot en met 400 m en estafettes tot 

en met 4 x 400 m moeten de atleten worden ingedeeld aan de hand 
van de tijden en plaatsen in elke voorgaande ronde. Hiervoor is het 
nodig de atleten in de navolgende volgorde te plaatsen: 
- snelste seriewinnaar; 
- 2e snelste seriewinnaar; 
- 3e snelste seriewinnaar, etc. 
- snelste 2e plaats; 
- 2e snelste 2e plaats; 
- 3e snelste 2e plaats, etc. 
eindigend met 
- tijdsnelste; 
- op een na tijdsnelste; 
- op twee na tijdsnelste, etc. 

(ii) voor de indeling van de series bij de andere looponderdelen moet 
men gebruik blijven maken van de oorspronkelijk opgegeven presta-
ties behaald gedurende de vooraf vastgestelde periode, eventueel 
aangepast met prestatieverbeteringen in eerdere ronden. 

 (c) In elk geval moeten de atleten vervolgens in volgorde van plaatsing vol-
gens een zigzagverdeling in de series worden ingedeeld, 3 series zou-
den dan bijvoorbeeld als volgt moeten worden ingedeeld: 

 
A 1 6 7 12 13 18 19 24 
B 2 5 8 11 14 17 20 23 
C 3 4 9 10 15 16 21 22 

 
(d) Nadat de samenstelling van de series is vastgesteld moet in alle geval-

len de volgorde waarin de series worden gelopen door loting worden 
bepaald. 

 
Voor de eerste ronde is het aanvaardbaar en normaal om in races tot en met 
400 m extra beschikbare banen te gebruiken (bijvoorbeeld een negende 
baan) en bij de start van een 800 m race meer dan één atleet in een baan te 
hebben, om zo het aantal benodigde series te verminderen. 
De willekeurige loting om de volgorde te bepalen waarin de series worden 
gelopen is gebaseerd op eerlijkheid. In midden- en langeafstandraces weten 
de atleten in de laatste serie welke tijd zij zullen moeten lopen om als tijdsnel-
ste door te kunnen gaan. Zelfs bij kortere afstanden is er een eerlijkheidsas-
pect omdat weersomstandigheden kunnen veranderen (plotselinge regenval 
of veranderen van de windsnelheid of -richting). Eerlijkheid gebiedt dat de 
volgorde moet worden bepaald door het toeval.  
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Loting banen/startpositie – Outdoor

1. Baan-willekeurig
• Voor onderdelen die geheel of gedeeltelijk in 

banen worden gelopen
• Indeling in banen wordt door loting bepaald

• Voor onderdelen die starten vanaf een 
gebogen startlijn

• Startpositie bepalen aan de hand van loting
• Bij races met meer dan 12 atleten:

– Ongeveer 2/3 vanaf de reguliere startlijn
– Ongeveer 1/3 vanaf aparte gebogen startlijn aan 

de buitenkant van de baan

• Bij de 1500m mag de startlijn eventueel 
verlengd worden als dit kan. Dit betekent dat 
er vaak meer dan 12 atleten vanaf 1 lijn 
kunnen starten.

2. Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)
• Voor onderdelen die geheel of gedeeltelijk in 

banen worden gelopen
• Er vinden daarna drie lotingen voor de 

baanindeling plaats: 
1. een voor de vier hoogst geplaatste atleten of 

ploegen om de plaats te bepalen in de banen 3, 
4, 5 en 6; 

2. een voor de als vijfde en zesde geplaatste 
atleten of ploegen om de plaats te bepalen in de 
banen 7 en 8; 

3. een voor de als zevende en achtste geplaatste 
atleten of ploegen om de plaats te bepalen in de 
banen 1 en 2. 

• Atletiek.nu past de loting automatisch aan bij 6 
banen (3,4|5,6|1,2)
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Loting banen/startpositie – Indoor

1. Baan-willekeurig
• Voor onderdelen die geheel of 

gedeeltelijk in banen worden 
gelopen

• Indeling in banen wordt door 
loting bepaald

• Voor onderdelen die starten vanaf 
een gebogen startlijn

• Startpositie bepalen aan de hand 
van loting

• Bij races met meer dan “10” 
atleten:
– Ongeveer 2/3 vanaf de reguliere 

startlijn
– Ongeveer 1/3 vanaf aparte gebogen 

startlijn aan de buitenkant van de 
baan

2. Baan-loting (3,4,5,6|7,8|1,2)
• Voor 60m en 60m horden
• Er vinden drie lotingen voor de 

baanindeling plaats: 
1. een voor de vier hoogst geplaatste atleten 

of ploegen om de plaats te bepalen in de 
banen 3, 4, 5 en 6; 

2. een voor de als vijfde en zesde geplaatste 
atleten of ploegen om de plaats te bepalen 
in de banen 7 en 8; 

3. een voor de als zevende en achtste 
geplaatste atleten of ploegen om de plaats 
te bepalen in de banen 1 en 2. 

3. Baan-loting indoor rondbaan (5,6|3,4|1,2)
• Voor onderdelen die geheel of gedeeltelijk 

in banen worden gelopen
• Er vinden drie lotingen voor de 

baanindeling plaats: 
1. een voor de twee hoogst geplaatste atleten of 

teams om de plaatsing in de twee buitenste 
banen te bepalen; 

2. een volgende voor de als derde en vierde 
geplaatste atleten of teams om de plaatsing 
in de volgende twee banen te bepalen; 

3. een derde voor de overige atleten of teams 
om de plaatsing in de over- gebleven banen te 
bepalen. 

• Atletiek.nu past de loting automatisch aan 
bij 4 banen (3,4|1,2)

• 06-02-2022 Indeling series, halve finales, finales bij NKs baan (outdoor en indoor) • 12



Appendix – 2

Overige indelingen

Versie 8 (6 februari 2022)



100m (en evt 200m) NK Senioren

Er zijn drie ronden: series, halve finale, finale
a) De beste 8* ingeschreven atleten plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finale; 
b) Indien er op de 8e posiOe meerdere atleten zijn met dezelfde prestaOe, worden deze atleten allemaal rechtstreeks toegelaten tot de 

halve finale. Dit betekent dat er in dit geval minder atleten vanuit de series worden toegelaten; 
c) Er worden maximaal 40 atleten (5 series) toegelaten tot de series; 
d) Indien een geplaatste atleet zich na de screening afmeldt, wordt deze plek niet aangevuld. In dat geval plaatsen zich meer atleten 

vanuit series 
e) Bovenstaande is ook van toepassing indien een atleet zich niet meldt bij het meldbureau/TIC. 

Baan- en serie indeling: 
a) In de series worden de atleten verdeeld over de series volgens regel WA TR 20.3.1 (zigzaggen). De baanindeling wordt vastgesteld door 

loOng (WA TR 20.4.1 baan-willekeurig);
b) In de halve finale worden de direct geplaatste atleten en de atleten, die zich hebben geplaatst via de series, verdeeld over de halve 

finale volgens regel WA TR 20.3.1 (zigzaggen) aan de hand van de prestaOes die bij de inschrijving zijn opgegeven. De indeling in banen 
wordt vastgesteld door loOng volgens regel WA TR 20.4.2 (Baan-loOng (3,4,5,6|7,8|1,2)); 

c) Per halve finale vinden er drie loOngen plaats: 
1) één voor de vier hoogst geplaatste atleten in de banen 3, 4, 5 en 6; 
2) één voor de als vijfde en zesde geplaatste atleten voor de banen 7 en 8; 
3) één voor de als zevende en achtste geplaatste atleten voor de banen 1 en 2. 

d) De baanindeling voor de finale geschied op basis van regels WA TR 20.3.2 (plaatsingslijst halve finale) en WA TR 20.4.2 (Baan-loOng 
(3,4,5,6|7,8|1,2))

* Kunnen er evt ook 10 of 12 zijn … te bepalen.
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Serie/Groeps- indeling - Meerkamp
Onderdeel Stappen om tot een serie/groeps- indeling te komen Series / Groepen
Looponderdelen (in banen) 1. Plaatsingslijst

2. Indeling serie(s)
3. Loting banen 

• Prestatie
• Op basis prestatie (series op tijd, laatste serie snelste)
• Baan-willekeurig

Technische onderdelen 1. Plaatsingslijst
2. Indeling groepen
3. Loting startpositie 

• Prestatie
• Op basis prestatie
• Random loting

Afsluitend looponderdeel 1. Plaatsingslijst
2. Indeling serie(s)
3. Loting banen/startpositie

• Tussenstand*
• Op basis Tussenstand**
• Naar inzicht van de TGs vaak op basis Tussenstand***

Tussenstand
* Ranking na één na laatste onderdeel
** Series indelen op basis van ranking na één na laatste onderdeel; series worden gelopen op basis van de ranking; 1e serie de laatst geplaatsten; laatste serie de 
hoogst geplaatsten
*** Naar inzicht Technisch gedelegeerde; Bij voorbeeld op deze manieren:
§ Bij mannen 1500m outdoor: nummer 1 na één na laatste onderdeel heeft startpositie aan binnenkant, nummer 2 daarnaast, etc.
§ Bij mannen 1000m indoor met 2 startlijnen: nummer 1 na één na laatste onderdeel heeft startpositie aan buitenkant reguliere startlijn, nummer 2 daarnaast, etc., 

de laatste geplaatste starten van de 2de startlijn aan de buitenkant.
§ Bij vrouwen 800m outdoor: nummers 1 t/m 4 loten voor banen 3 t/m 6, nummers 5 en 6 loten voor banen 7 en 8, nummers 7 en 8 loten voor banen 1 en 2
§ Bij vrouwen 800m indoor: nummers 1 en 2 loten voor banen 5 en 6, nummers 3 en 4 loten voor banen 3 en 4, nummers 5 en 6 loten voor banen 1 en 2
§ Bij vrouwen: Aanpassen als 1 of meerdere extra atleten bij de 800m meedoen
§ Bij vrouwen: Starten vanaf gebogen startlijn

Opmerking 1: In series/groepen moeten bij voorkeur meer dan 5 (outdoor) or meer dan 4 (indoor) atleten geplaats worden, nooit minder dan 3
Opmerking 2: Indien nodig, wegens het tijdschema, kunnen groepen voor het volgende onderdeel samengesteld worden uit atleten die klaar zijn met het vorige 
onderdeel
Opmerking 3: Atleten van dezelfde club in 1 serie? Bij Meerkamp wissel je NIET uit !
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“Overige indelingen”

• Technische onderdelen:
– Kwalificatie ronde: Groepen van dezelfde sterkte, loting start positie (evt. verdeling atleten van 

dezelfde club over de groepen)
– Finale ronde: loting start positie

• WPA: Denk aan de baanindeling bij visueel gehandicapten met hun gidsen (T11 en 
12)

• WMA: serie indelingen in lijn met World Athletics
• Competitie:
– Bij de wedstrijd van het NK Teams wordt de indeling in banen bij de looponderdelen en de 

volgorde bij de technische onderdelen vastgesteld volgens vastgelegd lootschema. 
– Bij de looponderdelen, inclusief de hordeonderdelen en de estafettes, worden geen finales 

verwerkt, maar worden series op tijd gelopen. De series worden op sterkte ingedeeld, waarbij 
de snelste atleten in de laatste serie komen. Dit kan betekenen dat er 2 atleten van dezelfde 
vereniging in 1 serie ingedeeld worden.
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