
 

Wedstrijdbepalingen NK werpvijfkamp masters 
AV Edam, Edam, 24 en 25 oktober 2020 
versie 10072020 

 
1. Programma en maximaal aantal deelnemers 
Zaterdag 24 oktober 

Onderdelen 
 

Categorieën 
per 5-jaars categorie 

Maximaal aantal  deelnemers 

Kogelslingeren 
finale* 

V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65 enz 
M35, M40, M45, M50, M55, M60 enz. 

8 

*de wedstrijdbepalingen van de NK Masters in Hengelo geldt behalve de sluiting van de inschrijving en 
daarmee de prestatieperiode, deze loopt tot en met 11 oktober 2020.  
 
Zondag 25 oktober 

Onderdelen 
 

Categorieën 
per 5-jaars categorie 

Maximaal aantal  deelnemers 

Werpvijfkamp V35, V40, V45, V50, V55, V60, V65 enz 
M35, M40, M45, M50, M55, M60 enz. 

Zie ‘plaatsing’ 

 
 

2. Algemene bepalingen 
a) Het dagprogramma wordt uiterlijk 1 augustus 2020 gepubliceerd op www.avedam.nl; 
b) Het definitieve tijdschema en de deelnemerslijsten worden uiterlijk 18 oktober 2020 gepubliceerd 

op www.avedam.nl; 
c) Een onderdeel vindt doorgang zodra een geplaatste atleet zich heeft gemeld en aan de start is 

verschenen. 
 

3. Inschrijfbepalingen 
a) Deelname aan individuele Nederlandse kampioenschappen staat open voor leden van de 

Atletiekunie met wedstrijdlicentie en de Nederlandse Nationaliteit; 
b) De inschrijving sluit op 11 oktober 2020 23:59 uur; 
c) Inschrijvingen in een andere leeftijdscategorie dan waartoe de atleet behoort, worden niet 

geaccepteerd; 
d) De prestatie waarmee wordt ingeschreven, dient bij voorkeur te zijn behaald in de periode 1 april 

2018 t/m 11 oktober 2020; 
e) Prestaties waarmee wordt ingeschreven, dienen te zijn behaald op de werpvijfkamp met 

inachtneming van de regelgeving met betrekking tot categorie en gewichten; 
f) Prestaties dienen verifieerbaar te zijn via een online uitslag van de betreffende wedstrijd. 

 

4. Plaatsing 
a) Er worden maximaal 60 atleten (mannen + vrouwen) toegelaten. De plaatsing en verdeling zal 

geschieden door de technisch gedelegeerde(n); 
b) Indien het maximaal aantal inschrijvingen wordt overschreden, vindt er een selectie plaats op 

basis van de volgende opvolgende criteria: 
i. Inschrijvingen zonder opgegeven prestaties worden niet geaccepteerd; 
ii. Inschrijvingen met opgegeven prestaties die zijn behaald buiten de genoemde periode 

worden niet geaccepteerd, zoals bedoeld in Art 3d; 
iii. Inschrijvingen met de minste opgegeven prestaties worden niet geaccepteerd; 
iv. De toepassing van alle hierboven genoemde criteria is niet noodzakelijk. 

 
5. Afmelden/niet deelnemen 

a) De algemene wedstrijdregels van het wedstrijdreglement zijn van toepassing; 
b) Als de geplaatste atleet (inclusief reserve atleet) zich niet tijdig afmeldt (dat wil zeggen vóór de 

uiterste meldtijd van het betreffende onderdeel), wordt een boete opgelegd van €25. 

 
6. Kampioenstitel(s) en NK medailles 

http://www.avedam.nl/
http://www.avedam.nl/
http://www.hanzesport.nl/


 
a) Kampioenstitel(s) en medailles 

Indien de prestaties van 1e, 2e en/of 3e atleet voldoet aan de medaillelimiet, worden de 
respectievelijk gouden, zilveren en/of bronzen medaille uitgereikt. In dat geval wordt aan de 
winnaar de titel ‘Nederlands kampioen’ toegekend; 
 

b) Medaillelimieten 
 Per categorie zijn de volgende medaillelimieten vastgesteld: 
 

  werpvijfkamp 

M35 2800 

M40 2800 

M45 2800 

M50 2800 

M55 2800 

M60 2800 

M65 2800 

M70 2740 

M75 2630 

M80 2470 

M85 2270 

M90 2050 

  

V35 2680 

V40 2740 

V45 2800 

V50 2800 

V55 2800 

V60 2800 

V65 2800 

V70 2740 

V75 2680 

V80 2630 

V85 2570 

V90 2520 

 


