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WEDSTRIJDREGLEMENT 

ATLETIEKVERENIGING START LEKKERKERK 
 
 
 
Artikel 1 algemeen. 
 
Dit wedstrijdreglement, hierna te noemen w.r. is geldig voor de onder artikel 5A 

genoemde wedstrijden georganiseerd door Atletiekvereniging Start Lekkerkerk, hierna 

te noemen A.V. Start. 

Wijzigingen, aanvullingen of overschrijvingen kunnen alleen plaatsvinden na 

goedkeuring van het bestuur van A.V. Start of na goedkeuring door de Algemene 

Ledenvergadering. 

 
Artikel 2 Tuchtreglement. 
 
Overtredingen van het w.r. kunnen bestraft worden met diskwalificatie. 

De wedstrijdleider beslist tot diskwalificatie, achteraf kan de wedstrijdcommissie tezamen 

met de wedstrijdleider hierover beslissen. 

Bezwaar is mogelijk, dit dient schriftelijk of per e-mail te geschieden direct na afloop van de 
wedstrijd tot maximaal 14 dagen na afloop van de wedstrijd, gericht aan de 
wedstrijdcommissie. 
 
Artikel 3 Toepassing. 
 
Dit w.r. is van toepassing op iedere deelnemer. dit kunnen zowel mannelijke als 

vrouwelijke personen zijn. 

 
Artikel 4 Kennis van bet reglement 
 
Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met hetgeen in dit w.r. is bepaald. Dit w.r. 

ligt bij inschrijving ter inzage en op de website van A.V. Start voor iedere 

deelnemer. Tevens is dit w.r. op verzoek opvraagbaar voor iedere deelnemer. 

 
Artikel 5 Soorten Atletiekevenementen. 
 
A. Wedstrijden georganiseerd overeenkomstig de regels van het w.r. zoals 

baanwedstrijden, cross-en wegwedstrijden. 

B. Onderlinge clubwedstrijden; wedstrijden alleen bedoeld voor !eden van A.V. Start. 

C. Recreatieve Atletiekevenementen, waarbij alle vormen van atletiek mogelijk zijn. 
 
Artikel 6 Deelname 

 
Deelname is open voor een ieder, inschrijving dient te geschieden ruim voor het tijdstip 

van aanvang van de wedstrijd, door zich te melden bij de door A.V. Start aangewezen 

inschrijvingspost. 

Deelname is altijd geheel op eigen risico. 
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Artikel 7 Administratieve Regeling Atletiekwedstrijden. 
 
Voor alle wedstrijden wordt ruim van tevoren toestemming gevraagd door A.V. Start aan 

de betreffende Gemeente en/of de betreffende landeigenaar, wanneer er wordt gelopen 

op de openbare weg wordt er tevens melding van gedaan aan de Politie, wanneer er 

wordt gelopen in het recreatiegebied wordt er melding van gedaan aan de Groen Aliantie 

Midden-Holland, Z.H.L. of het recreatieschap. 

Tevens wordt er een verzoek tot assistentie gericht aan de E.H.B.O. 
 
Artikel 8 Inschrijving 
 
Door zich te melden bij de door A.V. Start aangewezen inschrijvingspost en pas na 
voldoening van het gevraagde inschrijfgeld. 

Hierna worden de startnummers direct uitgereikt. 
 
Artikel 9 Diskwalificatie 
 
Diskwalificatie houdt in dat de deelnemer niet verder mag deelnemen aan de wedstrijd 

waar- bij uitsluiting plaatsvindt, ook kan diskwalificatie na afloop van de wedstrijd 

plaatsvinden, dit houdt in dat de deelnemer niet opgenomen wordt, of verwijderd wordt uit 

de uitslagenlijst en geen recht heeft op eventuele prijzen. 

Voor procedure zie Artikel 2. 
 
Artikel 10 De Wedstrijdcommissie 
 
De wedstrijdcommissie zal zorgdragen voor de organisatie van de wedstrijd in algemene 

zin. De wedstrijdcommissie stelt per wedstrijd een jury aan, tevens worden voor alle 

taken de juiste mensen gezocht. 

De wedstrijdcommissie zet tevens het parcours uit. Bij belangrijke wijzigingen zal het 

bestuur geïnformeerd moeten worden. 

De wedstrijdcommissie zal zorgdragen voor een uitslagenlijst. 

De wedstrijdcommissie legt verantwoording af aan het bestuur, wanneer nodig zal 

overleg met het bestuur plaatsvinden. 

Wijzigingen in de samenstelling van de wedstrijdcommissie moeten akkoord bevonden 

worden door het bestuur. 

De wedstrijdcommissie beslist tezamen met de wedstrijdleider over diskwalificatie na 

afloop van de wedstrijd uiterlijk tot 14 dagen na afloop van de wedstrijd. 

Tevens beslist de wedstrijdcommissie over bezwaar tegen diskwalificatie, en over 
bezwaartegen kwalificatie, wanneer er onjuistheden worden vermoed. 
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Artikel 11 Jury 
 
Per wedstrijd wordt een jury aangesteld. De jury bestaat uit juryleden en een 

wedstrijdleider. De jury staat onder Ieiding van de wedstrijdleider. De jury ziet toe op de 

naleving van dit w.r. De jury is verantwoordelijk voor de Start-Finish procedure, en voor de 

tijdwaarneming. 

Per wedstrijd zal een uitslagenlijst worden opgemaakt, waarbij mannen en vrouwen apart 
geclassificeerd worden. Bezwaar tegen de uitslag is mogelijk, schriftelijk binnen 14 dagen 
na afloop van de wedstrijd gericht aan de wedstrijdcommissie. 
Aan onjuiste publicatie van de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

Instructies en aan wijzigingen van de jury dienen te worden opgevolgd. 

Bij bijzondere omstandigheden kan de jury beslissen tot uitstel of tot afgelasting van 

de wedstrijd. 

 
Artikel 12 Kleding 
 
Het is vrij eigen kleding te kiezen, echter het is niet toegestaan kleding te dragen 

welke aanstootgevend kan zijn. 

Startnummers dienen altijd op de borst en duidelijk zichtbaar gedragen te worden, zo niet 
dan leidt dit tot diskwalificatie. 

 
Artikel 13 Loopregels 

 
Een deelnemer die een andere deelnemer duwt, voor hem langs loopt of hem de weg 

verspert teneinde zijn voortgang te belemmeren wordt gediskwalificeerd. 

 

Artikel 14 Soorten wedstrijden waarvoor bet w.r. van toepassing is (zie Art 5a) 

 

A. Baanwedstrijden 

 

Deze worden gelopen op een atletiekbaan. De KNAU regels voor baanwedstrijden 

dienen als richtlijn, de tijdwaarneming is handmatig of elektronisch. 

 

B. Crosswedstrijden 
 
Deze worden gelopen op een wisselende ondergrond voornamelijk gras-en 

bospaden. Daar waar de openbare weg gebruikt wordt gelden de normale 

verkeersregels. 

 
C. Wegwedstrijden. 

 
Deze worden gelopen op de openbare wegen, welke niet verkeersvrij zijn, hiervoor 

gelden dan ook de normale verkeersregels. 

Bij kruisingen en andere gevaarlijke punten zal A.V. Start verkeersregelaars en/of 
vrijwilligers posteren zodanig dat het gevaar tot een minimum beperkt word!. 

Aanvullende maatregelen en aan wijzigingen van de Politie en/of verkeersregelaars 
moeten door een ieder onmiddellijk worden opgevolgd. 
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Artikel 15 Wedstrijden Algemeen 

 
De wedstrijden worden gehouden over vooraf aangegeven afstanden, het parcours dient 

duidelijk aangegeven te zijn. Kilometer of 5 kilometer aanduiding zal zoveel mogelijk 

aanwezig zijn. 

Categorie indeling en eventuele prijzen worden vooraf bepaald en kenbaar gemaakt. 

Er wordt getracht minimaal 1 officiële EHBO-er bij elke wedstrijd beschikbaar te hebben. 

Bij wedstrijden zullen er afhankelijk van de lengte van de wedstrijd en 
weersomstandigheden 1 of meer drinkposten aanwezig te zijn. 

De organisatie zal zorgdragen voor voldoende kleedruimte. 

A.V. Start is niet aansprakelijk voor diefstal of zoekraken of beschadiging van kleding 

of overige eigendommen. 

 
Artikel 16 Competitiereglement 
 
Wedstrijden van A.V. Start kunnen meetellen voor de clubcompetitie. 

Ieder lid van A.V. Start doet bij deelname aan een competitie wedstrijd automatisch mee 

aan de clubcompetitie. 

Deze wedstrijden worden vooraf aangegeven. 

Voor de clubcompetitie geldt een apart competitiereglement, het w.r. blijft tevens van 
toepassing. 


