REGLEMENTEN CLUBRECORDS A.V. WIERINGERMEER E.O.


Uitgangspunt is het reglement voor nationale records van de Atletiekunie. Deze staan in het Atletiekunie
wedstrijdreglement (zie www.atletiekunie.nl). Prestaties dienen geleverd te zijn tijdens Atletiekunie‐
wedstrijden. Afwijkend is de aanvraagprocedure. Dit gaat eenvoudiger. Aanvraag d.m.v. het online
clubrecord formulier op de website van AVW, controle d.m.v. uitslagenlijst of ander vergelijkbaar bewijs.



De commissie kan ook zelf records ontdekken, doch hoeft hier niet actief naar op zoek te gaan.



Recordpogingen hoeven niet van te voren worden aangekondigd. Verklaringen van de jury, goedkeuring
baan e.d. hoeven niet bijgevoegd te worden.



Prestaties tijdens wervingsavonden (Coopertest en 3 km. of 5 km.) kunnen ook meetellen, mits de
organiserende vereniging een schriftelijke verklaring omtrent de prestatie kan afgeven. Overigens komt de
Coopertest niet voor op de CR‐lijst.



Afstanden op wegwedstrijden kunnen ter discussie staan. Een meetrapport hoeft niet afgegeven te zijn.
Een Atletiekunie‐wedstrijd staat niet garant voor de juiste afstand. Bij duidelijke afwijkingen, welke binnen
de loopwereld algemeen bekend zijn, kan de commissie besluiten de wedstrijd uit te sluiten van
recordpogingen.



Een atleet kan verzoeken een eigen clubrecord niet te erkennen i.v.m. duidelijk bevoordeling door een
verkeerde tijd‐ of afstandmeting van de prestatie, of een persoonsverwisseling door de
wedstrijdorganisatie.



Prestaties geleverd door een jeugdlid kunnen een clubrecord opleveren in een hogere leeftijdsklasse, tot
en met de senioren, mits met het juiste materiaal geleverd (hordenhoogte, werpgewicht, afzetbalk).
Prestaties geleverd door een masterlid kunnen een clubrecord opleveren in een lagere leeftijdsklasse, tot
en met de senioren, mits met het juiste materiaal geleverd (hordenhoogte, werpgewicht).



Clubrecords kunnen alleen behaald worden door leden met een wedstrijdlicentie of zij die deze hebben
aangevraagd.



De familiedag is geen Atletiekunie‐wedstrijd. Indien het jurycorps van voldoende kwaliteit is kan de
commissie besluiten deze wel als wedstrijd te erkennen. Een andere mogelijkheid is dit evenement aan te
melden bij de Atletiekunie als officiële clubkampioenschappen. Behaalde prestaties kunnen dan ook
meetellen bij selectie voor nationale kampioenschappen, waarbij een limiet geldt.



Er gelden bij de vacante records geen limieten.



Estafettes met gemengde verenigingsteams kunnen een clubrecord opleveren, indien dit de enige
prestatie is. Als echter een eigen verenigingsteam een prestatie levert, ongeacht of dit beter of slechter is,
dan heeft deze prestatie voorrang als clubrecord.



Loopnummers:
o ‐t/m 10 km. zijn baanwedstrijden.
o alles boven de 10 km. zijn wegwedstrijden.
o uurloop kan zowel baan als weg als combinatie baan/weg zijn.

