Informatiebulletin voor atleten en begeleiders
Gouda, mei 2018
Beste atleten en begeleiders,
Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor het komende NK Masters, dat gehouden
wordt op de atletiekbaan aan het Groenhovenpark 6 te Gouda en wel op 1, 2 en 3 juni aanstaande.

Melden (meldbureau)
Uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van het eerste wedstrijdonderdeel per dag moet de atleet zich bij het
meldbureau hebben gemeld. Dit is te vinden vlakbij de ingang van de baan. De exacte uiterste
meldtijden zullen samen met het tijdschema op de website gepubliceerd worden.
Atleten die te laat dreigen te komen voor de melding (bijv. door files) kunnen telefonisch contact
opnemen met 06-23074709.
LET OP:
• Per dag moet de atleet zich éénmaal melden, 1,5 uur voorafgaand aan het eerste onderdeel!
• Het niet, of niet tijdig, melden betekent NIET DEELNEMEN!
Melden voor een eventuele finale, waarvoor series zijn afgewerkt, moet in de call room gebeuren
volgens de meldtijden van de call room.
De startnummers moet iedere atleet persoonlijk afhalen bij het meldbureau, zie voor de locatie de
plattegrond van de accommodatie op de website www.nkmasters.nl. Het meldbureau zal geopend zijn
op vrijdag vanaf 13.00 uur, op zaterdag vanaf 8.00 uur en op zondag vanaf 8.00 uur. Daar ontvangt de
atleet een envelop met startnummers.
Voor alle onderdelen geldt dat als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch niet
deelneemt, je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR) aan dit NK. Niet deelnemen
aan een volgende ronde zonder geldige reden, betekent uitsluiting van deelname aan alle volgende
onderdelen van de wedstrijd. Het afmelden voor een volgende ronde kan alleen op vertoon van een
medische verklaring en dient te geschieden bij het meldbureau.
Afmelden
De screening heeft op dinsdag 15 mei 2018 plaats gevonden. De deelnemerslijsten zijn gepubliceerd op
de website www.nkmasters.nl.
Afmeldingen (onder opgaaf van redenen) zo spoedig mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris
(wsnkmasters@avgouda.nl). Hierbij geldt dat het inschrijfgeld na de screening niet wordt gerestitueerd.
Afmeldingen voor vrijdag 1 juni uiterlijk doorgeven op donderdag 31 mei voor 18.00 uur. Voor zaterdag
2 juni uiterlijk doorgeven vrijdag 1 juni voor 18.00 uur en voor zondag 3 juni uiterlijk doorgeven zaterdag
2 juni voor 18.00 uur aan mailadres: wsnkmasters@avgouda.nl.
Afmeldingen op de wedstrijddag kunnen doorgegeven worden via: 06-23074709.
Doorgaan onderdeel
Een onderdeel vindt altijd doorgang zodra een startgerechtigde atleet zich heeft gemeld en via de call
room aan de start is verschenen.

Startnummers
De startnummers zijn voorzien van een sponsornaam en mogen niet omgevouwen worden, op straffe
van uitsluiting of diskwalificatie. Dit geldt óók voor (deels) onleesbare startnummers. Bevestiging met
een elastische band is niet toegestaan. De startnummers dienen bij de looponderdelen op de borst en

rug gedragen te worden. Bij alle springonderdelen kan worden volstaan met één startnummer dat op de
borst of op de rug mag worden gedragen. Bij alle werponderdelen kan worden volstaan met één
startnummer dat op de rug dient te worden gedragen.
De startnummers gelden voor de gehele duur van het NK. Vergeet geen veiligheidsspelden mee te
nemen.
Kleedkamers, warming-up en EHBO
De kleedruimten bevinden zich in de clubaccommodatie. De EHBO bevindt zich nabij de kantine. De
warming-up kan plaatsvinden in de omgeving van de accommodatie. Zie hiervoor de plattegrond van de
accommodatie op de website www.nkmasters.nl. Er is geen mogelijkheid tot inwerpen buiten het
wedstrijdterrein. Op het inloopveld is (in)werpen niet toegestaan.
Call room
De atleten moeten zich op tijd melden in de call room. Zie voor de exacte call room meldtijden de
website van het NK Masters.
Wanneer een deelnemer bezig is met een onderdeel en zich op hetzelfde tijdstip moet melden bij de call
room voor een volgend onderdeel, dient dit door de atleet zelf bij de melding van het eerste onderdeel
bij de call room te worden aangegeven. Hij/zij dient wel op tijd bij het volgende onderdeel aanwezig te
zijn. De organisatie wijst de deelnemers erop dat het alleen bij de technische onderdelen is toegestaan
om max. 1 (sport)tas, maximale afmetingen van 40x30x20cm (hxbxd), mee te nemen naar het
wedstrijdterrein.
Vanuit de call room vertrekken de deelnemers gezamenlijk met de betreffende jury naar het
wedstrijdterrein.
Let op!
Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, mp3-speler, iPod, fototoestel e.d. mag niet meegenomen
worden naar het wedstrijdterrein.
Wedstrijdterrein
De rond-, sprint- en aanloopbanen zijn van kunststof. De lengte van de baan is 400 meter.
Alleen spikepunten van maximaal 6 mm zijn toegestaan m.u.v. het speerwerpen en hoogspringen waar
maximaal 9 mm is toegestaan.
Aanloopmarkeringen e.d., ook bij het hoogspringen, worden door de organisatie beschikbaar gesteld.
Na afloop moeten deze door de atleet zelf weer worden verwijderd. Het is verboden viltstift, krijt, e.d. op
de baan te gebruiken!
Om het publiek goed zicht te geven op de wedstrijd is het middenterrein alleen toegankelijk voor atleten
en medewerkers die deelnemen aan c.q. assisteren bij de lopende onderdelen.
Verlaten wedstrijdterrein
Bij de technische onderdelen mag een atleet, met toestemming en onder begeleiding van een jurylid,
het wedstrijdterrein verlaten als hiervoor een geldige reden is. Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of
de chef van het juryteam van het betreffende onderdeel worden gevraagd.
Serie- en baanindelingen looponderdelen
De loting, serie- en baanindeling geschiedt, conform het wedstrijdreglement, door de technisch
gedelegeerden van de Atletiekunie.
Als series vervallen, vindt de finale op de dag en het tijdstip van de series plaats.

Aanvang- en vervolghoogten:
Hoogspringen
V35+V40+V45+V50+V55+V60+V65+V70
M50+M45+M40+M35
M75+M70+M65+M60+M55
Polsstokhoogspringen
div. categorieën

0,95
1,30
1,15

1,00
1,35
1,20

1,03
1,38
1,23

1,06
1,41
1,26

1,09
1,44
1,29

1,12
1,47
1,32

1,15
1,50
1,35

+3
+3
+3

1,91

1,96

2,01

2,06

2,11

2,16

2,21

+5

Er wordt niet afgeweken van de aanvangshoogten. Bij gelijk eindigen voor de 1e plaats wordt er geen
barrage gesprongen.
Eigen materiaal
Eigen materiaal (kogels, speren en discussen) moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang van het onderdeel
worden ingeleverd in de materiaalberging, zie voor de locatie de plattegrond van de accommodatie
(ruimte is aangegeven als “Keuring eigen materiaal”). De materialen worden gekeurd en gewaarmerkt.
De polsstokken kunnen tot uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van het onderdeel, bij de
materiaalberging, afgeleverd worden. De organisatie zorgt ervoor dat de eigen materialen en
polsstokken ter plekke komen.
Polsstokken en gewichten voor gewichtwerpen zijn eventueel af te geven bij de atletiekbaan van AV
Gouda. Bij de atletiekbaan is geen parkeerruimte aanwezig. De route van de wedstrijdaccommodatie
naar het parkeerterrein is met borden aangegeven.
Parkeren
Zie voor de parkeerplaatsen de website www.nkmasters.nl. Vanaf de snelweg A12 en andere richtingen
zal dit door middel van borden aangegeven worden. Vanaf de parkeergelegenheid is het ongeveer 10
minuten lopen naar de accommodatie.

Publicatiebord
Op het publicatiebord worden de officiële serie-indelingen en uitslagen opgehangen.
Alle andere media waarop de indelingen en uitslagen worden weergegeven worden door
de wedstrijdorganisatie als niet officiële beschouwd. Het publicatiebord bevindt zich bij de ingang van
het clubgebouw naar de kleedkamers. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt geen informatie verstrekt.
Graag de indelingen en uitslagen laten hangen.
Website
Alle serie-indelingen en uitslagen worden zo spoedig mogelijk op internet bijgehouden en wel op
Atletiek.nu.
Protesten
Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten worden
ingediend binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekendgemaakt. Protesten moeten
(mondeling) bij de scheidsrechter worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens hem
optreedt. Daarvoor meldt de atleet of iemand die namens hem optreedt zich bij het meldbureau en die
roept de betreffende scheidsrechter op via de portofoon.
Tegen de beslissing van de scheidsrechter kan geen beroep worden ingesteld.

Recordaanvragen
Recordaanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het meldbureau en kunnen tot uiterlijk één uur na het
laatste onderdeel worden ingeleverd bij het meldbureau. De aanvrager vult zelf de eerste bladzijde
compleet in, de organisatie zorgt voor de verdere afwerking (ondertekenen en verzenden naar het
bondsbureau).
Prijsuitreikingen
De prijsuitreikingen vinden plaats voor de materiaalberging aan de rand van het horecaplein. De
medaillewinnaars kunnen zich 1 uur nadat de uitslag bekend is gemaakt in de kantine melden bij de
tafel prijsuitreikingen. Aan de hand van de medaillelimieten wordt door de Technisch Gedelegeerden
bepaald welke atleten in aanmerking komen voor een medaille. Prijswinnaars kunnen tegen meerkosten
(€ 4,-) ter plaatse een aanvullende tekst laten graveren.
Dopingcontrole
Tijdens het kampioenschap kunnen dopingcontroles plaatsvinden.

De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe!

