
 

Wedstrijdbepalingen NK Werpvijfkamp Masters 
AV Edam, 24 september 2022 
12072022 

 
Disclaimer: 
Deze bepalingen zijn onder voorbehoud van eventuele beperkende overheidsmaatregelen als 
gevolg van de COVID-19 pandemie. Het dagprogramma, aantallen deelnemers, genoemde 
termijnen en procedures kunnen gedurende de inschrijftermijn worden aangepast. Eventuele 
wijzigingen worden gecommuniceerd via www.avedam.nl.   

 
1. Programma en maximaal aantal deelnemers 
 

Onderdeel 
 

Categorieën 
per 5-jaars categorie 

Maximaal totaal aantal  
deelnemers 

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

60 
(zie punt 4: ‘Plaatsing’) 

 
 

2. Algemene bepalingen 
a) Het wedstrijdreglement 2022-2023 van de Atletiekunie is van kracht; 
b) Het dagprogramma wordt uiterlijk 15 juli 2022 gepubliceerd op www.avedam.nl; 
c) Het definitieve tijdschema en de deelnemerslijsten worden uiterlijk 19 september 2022 

gepubliceerd op www.avedam.nl; 
d) 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 een wedstrijdlicentie en de Nederlandse Nationaliteit; 
b) De inschrijving sluit op 11 september 2022 23:59 uur; 
c) Inschrijvingen in een andere leeftijdscategorie dan waartoe de atleet behoort, worden niet 

geaccepteerd; 
d) Prestaties waarmee wordt ingeschreven, dienen bij voorkeur te zijn behaald in de periode 1 maart 

2020 t/m 11 september 2022; 
e) Prestaties waarmee wordt ingeschreven, dienen waar mogelijk 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 wordt maximaal een totaal aantal van 60 atleten (mannen+vrouwen) toegelaten. De plaatsing 

en verdeling over de categorieën zal geschieden door de Technisch Gedelegeerde (TG); 
b) Indien het maximaal aantal inschrijvingen wordt overschreden, vindt de volgende selectie plaats: 

i. Groep 1: iedereen met een geldig puntentotaal op de werpvijfkamp, behaald in de 
voorkeurs periode; 

ii. Groep 2: iedereen met een geldig puntentotaal op de werpvijfkamp, behaald buiten 
de voorkeurs periode; 

iii. Groep 3: iedereen zonder een geldig puntentotaal op de werpvijfkamp, maar met 
geldige prestaties op afzonderlijke onderdelen; 

iv. Groep 4: iedereen zonder een geldig puntentotaal op de werpvijfkamp en zonder 
geldige prestaties op afzonderlijke onderdelen. 

c) Atleten die aan de inschrijfbepalingen voldoen, worden op basis van bovenstaande 
uitgangpunten als volgt toegelaten, net zolang tot er 60 deelnemers zijn: 

i. Atleten uit groep 1, op volgorde van puntentotaal (aflopend); 
ii. Atleten uit groep 2, op volgorde van puntentotaal (aflopend); 
iii. Atleten uit groep 3, op volgorde van fictief puntentotaal (aflopend), dit puntenaantal 

wordt door de TG ingeschat aan de hand van de opgegeven prestaties; 
iv. Atleten uit groep 4. 

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


 
 

d) Bij meer dan 60 deelnemers zal de TG een aantal reserves aanwijzen aan de hand van de 
plaatsingslijst welke is gemaakt op basis van de 4 groepen. 
 

5. Melden/afmelden en niet deelnemen 
a) De geplaatste atleet dient zich op de wedstrijddag te melden met een identiteitsbewijs (of een 

vergelijkbaar document waaruit de nationaliteit blijkt) vóór de uiterste meldtijd, zoals 
opgenomen in het informatiebulletin, van het betreffende onderdeel;  

b) Afmelden dient te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris of het TIC vóór de uiterste meldtijd; 
c) Indien het inschrijfgeld van de geplaatste atleet niet uiterlijk om 19.00 uur op de dag 

voorafgaand aan de start van het onderdeel is voldaan, wordt de atleet uitgesloten van 
deelname;  

d) Bij afmeldingen tot 19.00 uur op de dag voorafgaand aan de start van het onderdeel, schuiven 
reserves door. Daarna worden alle overige reserves afgewezen; 

e) 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 
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: 
 

  

Categorie Limiet

M35 2600

M40 2600

M45 2610

M50 2630

M55 2650

M60 2670

M65 2690

M70 2700

M75 2720

M80 2740

M85 2760

M90 2780

Categorie Limiet

V35 2600

V40 2600

V45 2610

V50 2630

V55 2650

V60 2670

V65 2690

V70 2700

V75 2720

V80 2740

V85 2760

V90 2780


