Wedstrijdbepalingen ONK Para-atletiek
Eindhoven Atletiek, Eindhoven, 26 september 2021
Versie 21062021
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.

1. Programma mannen en vrouwen
Onderdeel
100 m finale
100 m finale
200 m finale
200 m finale
400 m finale
400 m finale
800 m finale
800 m finale
1500 m finale
1500 m finale
Hoogspringen finale
Verspringen finale
Discuswerpen finale
Discuswerpen finale
Kogelstoten finale
Kogelstoten finale
Clubwerpen finale
Speerwerpen finale
Speerwerpen finale

Categorie
Ambulant
Wheelen
Ambulant
Wheelen
Ambulant
Wheelen
Ambulant
Wheelen
Ambulant
Wheelen
Staand
Staand
Staand
Zittend
Zittend
Staand
Zittend
Staand
Zittend

2. Algemene bepalingen
a) Het voorlopige tijdschema wordt uiterlijk 1 augustus 2021 gepubliceerd op
https://www.onkpara-atletiek.nl/;
b) De deelnemerslijsten, aanvangs- en vervolghoogten voor hoogspringen worden uiterlijk 19
september 2021 gepubliceerd op https://www.onkpara-atletiek.nl/;
c) Een onderdeel vindt doorgang zodra een toegelaten atleet zich heeft gemeld en via de call
room aan de start is verschenen.

3. Inschrijfbepalingen
a)
b)
c)
d)

De inschrijving sluit op 12 september 2021 23:59 uur;
Prestaties dienen verifieerbaar te zijn via een online uitslag van de betreffende wedstrijd;
Bij de inschrijving dient de klasse te worden opgegeven;
Elke atleet dient te beschikken over een nationale en/of internationale classificatie voor de
sluiting van de inschrijving. Lees hier het classificatiebeleid van de Atletiekunie.

4. Plaatsing
a) Prestaties waarmee wordt ingeschreven, moeten voldoen aan de richtlijnen uit het
wedstrijdreglement.

5. Afmelden/niet deelnemen
a) De geplaatste atleet dient zich op de wedstrijddag te melden 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) 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;
d) Indien de 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
In geval van meer series worden deze ingedeeld op tijd ongeacht de klasse met een onderverdeling in
ambulant of wheelen en mannen of vrouwen.
Kampioenstitel(s) en medailles
Per categorie, ongeacht de klasse zijn er medailles beschikbaar voor de 1e, 2e en/of 3e atleet op het
betreffende onderdeel. De respectievelijke gouden, zilveren en bronzen medaille wordt uitgereikt op basis
van een percentage (%) van het wereldrecord in de onderliggende klasse.
Indien er in een Paralympische klasse (wanneer er op het Paralympische programma klasse worden
samengevoegd geldt dit ook voor het NK) minimaal vijf deelnemers zijn, worden er voor deze klasse
medailles beschikbaar gesteld. Per klasse geldt de beste prestatie voor de eind uitslag van het
kampioenschap.

