Open NK Para Atletiek 2021
Informatiebulletin voor atleten en begeleiders
Beste atleten en begeleiders,
In dit informatiebulletin vind je alle belangrijke informatie voor je deelname aan het ONK Para
Atletiek 2021. Lees dit document zorgvuldig.

Coronaprotocol
Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. De algemeen geldende (hygiëne)
maatregelen zijn:
 Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 Ga direct naar huis wanneer klachten ontstaan. Dit geldt voor iedereen;
 Algemeen advies is zoveel mogelijk 1,5 m afstand te houden;
 Vermijd drukte;
 Was je handen met water en zeep, ook voor, tijdens en na bezoek sportlocatie;
 Schud geen handen;

Meldbureau/Techical Information Centre (TIC)
Het definitieve tijdschema is te vinden op atletiek.nu. Uiterlijk 1,5 uur vóór aanvang van je eerste
onderdeel, dien je je te hebben gemeld bij het meldbureau/TIC. Hiermee meld je je voor alle
onderdelen waarvoor je bent ingeschreven. Het Meldbureau/TIC is op de kop van het
tribunegebouw bij de ingang van de atletiekbaan. (zie plattegrond)
Het startnummer moet iedere atleet persoonlijk afhalen bij het startnummerbureau, dit is
gecombineerd met het meldbureau. Het meldbureau/TIC is vanaf 09.00 uur geopend.
De atleet ontvangt zijn/haar persoonlijke startnummer.
Als je je niet tijdig gemeld hebt, kun je niet deelnemen. Mocht je door omstandigheden je niet op
tijd kunnen melden, laat dit dan zo snel mogelijk (uiterlijk 1,5 uur van tevoren) weten op
telefoonnummer: 06-57868322. De technisch gedelegeerde van de Atletiekunie beslist over de
deelname.
Op het meldbureau/TIC is controle van je nationaliteit met paspoort/ID-kaart. Een kopie wordt
niet geaccepteerd. Tevens dienen alle atleten hun medisch keuringsbewijs te kunnen tonen.
Het meldbureau/TIC is tijdens de wedstrijd het punt voor alle vragen.

Niet deelnemen & Afmelden
Voor alle onderdelen geldt, als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch niet
deelneemt, je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR). Het afmelden voor een
onderdeel moet gebeuren bij het TIC via het daarvoor beschikbare formulier.
Geef afmeldingen zo spoedig mogelijk doorgeven. Afmelden kan bij het TIC: (06-57868322,
info@onkpara-atletiek.nl)

Startnummer
Elke atleet ontvangt 3 startnummers (2 voor jezelf, 1 voor je tas)
Atleten worden gevraagd om zelf speldjes mee te nemen voor de bevestiging van de startnummers.
De startnummers moeten als volgt gedragen worden:
 Ambulante atleten moeten het nummer op de voor- en achterzijde van het wedstrijdtenue
dragen. Bij de springonderdelen voldoet een nummer.
 Bij het zittend werpen moet het nummer gedragen worden op de borst en bevestigd zijn aan
de achterzijde van de werpstoel.
 Bij de wheelers moet het nummer bevestigd zijn op de achterkant van de rolstoel
 Bij Framerunners met het nummer op de rug gedragen worden en eventueel aan de zijkant
van het runningframe.

Kleedkamers, warming-up en EHBO
De kleedkamers bevinden zich in het clubgebouw. De EHBO bevindt zich in hetzelfde gebouw. De
warming-up kan plaatsvinden in de omgeving van de accommodatie. Er is geen apart warming-up
terrein.

Call room
De call room bevindt zich op ‘de werf’. Deze is direct bij de ingang van het atletiekcomplex. De
call room-in tijden zullen per onderdeel en per serie/onderdeel gepubliceerd worden. Zorg dat je
(inclusief de guide daar waar toegestaan) op tijd bent! De tijden staan op atletiek.nu.
De werkwijze is:
 Atleten gaan zoveel mogelijk wedstrijd klaar de call room in.
 In de call room worden enkele controles mondeling en op afstand uitgevoerd (denk aan
kleding, schoenen en elektronica).
 Atleten geven tas met spullen die niet het terrein op gaan of mogen af in het tassendepot.
Vervolgens vertrekken de atleten gezamenlijk met de betreffende jury naar het
wedstrijdterrein.

Materiaalkeuring
De materiaalkeuring vindt plaats in de materiaalopslag. Deze bevindt zich op de kop van de tribune
nabij de finish. Eigen (werp-)materiaal wat je tijdens de wedstrijd wil gebruiken, moet ter keuring
worden aangeboden. Inleveren kan tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van het betreffende onderdeel.
Het aangeboden materiaal wordt ingenomen. Goedgekeurd materiaal wordt door de organisatie van
een keurmerk voorzien. Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan niet gemerkt materiaal
mee naar het wedstrijdterrein te nemen. Het eigen materiaal kan na afloop van het onderdeel bij de
materiaalopslag worden opgehaald. Conform artikel 187.2 mag een atleet voor een onderdeel
maximaal twee stuks eigen werpmateriaal inbrengen.
Ook de werpstoelen moeten uiterlijk 1 uur voor aanvang bij de materiaalkeuring ingeleverd worden.

Wedstrijdterrein
Bij de (relevante) technische onderdelen zijn aanloopmarkeringen beschikbaar. Het is niet
toegestaan om krijt, stift, e.d. op de baan te gebruiken.

Verlaten wedstrijdterrein
Een atleet mag alleen met toestemming en onder begeleiding van een jurylid, het wedstrijdterrein
verlaten. Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of de chef van het jury team van het betreffende
onderdeel worden gevraagd.

Publicatie uitslagen
Uitslagen en startlijsten worden gepubliceerd via Atletiek.nu. Bij vragen kun je je melden bij het
TIC/Meldbureau.

Protesten
Ben je het niet eens met een beslissing van de jury, geef dan direct bij de jury aan dat je een
protest wil indienen. Zorg ervoor dat je prestatie wordt genoteerd, en dien je protest in bij de
scheidsrechter. Heb je een protest dat gaat over de uitslag of het verloop van een onderdeel, dan
moet je dat binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat op atletiek.nu als officieel is
gemarkeerd, indienen.
Je kunt je protest indienen bij het TIC. Medewerkers van het TIC zullen de scheidsrechter oproepen.

Recordaanvragen
Recordaanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het TIC en kunnen daar ingevuld tot uiterlijk één
uur na het laatste onderdeel worden ingeleverd. De organisatie zorgt voor de verdere verwerking.

Prijsuitreikingen
De uitreiking van de NK medailles vindt plaats in drie blokken. De procedure voor toekennen van
medailles staat in de regelgeving omschreven. De medaillekandidaten kunnen zich 10 minuten voor
een van de blokken melden naast de materiaalruimte. De atleten van een onderdeel kunnen samen
bepalen in welk blok zij naar de uitreiking gaan. Zo is het altijd mogelijk onderdelen te combineren.
De prijsuitreiking zal op het wedstrijdterrein tegenover de hoofdtribune plaatsvinden.
Voor de Framerunnig onderdelen is geen prijsuitreiking. De deelnemers kunnen 30 minuten na hun
onderdeel een prestatiediploma ophalen bij het TIC.

Anti-doping
Op de ONK Para Atletiek kunnen dopingcontroles worden uitgevoerd volgens het
antidopingbeleidsplan van de Atletiekunie. Als je een dopingcontrole moet ondergaan, dien je je te
kunnen legitimeren.

Parkeren
Er zijn beperkt parkeerplaatsen bij de accommodatie. Als deze vol zijn is het ook mogelijk te
parkeren aan de Sumatralaan. Het is altijd mogelijk langs de accommodatie te rijden om materiaal
af te geven voordat er geparkeerd wordt.

Goede wedstrijd!
De organisatie wenst je veel succes bij dit Open Nederlands Kampioenschap. Heb je nog vragen
of opmerkingen naar aanleiding van dit informatiebulletin, neem dan gerust contact op met het TIC
info@onkpara-atletiek.nl
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