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1.

Inleiding

De regelgeving van het NSK indoor 2017 is een verzameling spelregels en richtlijnen om dit
kampioenschap technisch en organisatorisch in goede banen te leiden. De regelgeving ondersteunt
organisatoren in de voorbereiding naar en uitvoering van een NSK en geeft atleten richtlijnen voor
inschrijving en hoe de verschillende onderdelen tijdens dit NSK zullen worden verwerkt.
De officials (wedstrijdleider en scheidsrechters) zien toe op een juiste toepassing van de in de
regelgeving omschreven regels en richtlijnen. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider eventueel
afwijken van de regelgeving, indien de wedstrijdleider dat noodzakelijk acht of als de omstandigheden
daartoe aanleiding geven.
Het wedstrijdreglement 2016-2017 is van toepassing.
De wedstrijd wordt georganiseerd onder auspiciën van Studenten Sport Nederland.
Nijmegen, februari 2017,
Organisatie en officials NSK indoor 2017.

Onder auspiciën van:

Georganiseerd door:

Onder auspiciën van:

Regelgeving NSK Indoor 2017

2.

Algemeen

• Het NSKi vindt plaats op zaterdag 11 maart 2017. Dat houdt in dat het evenement plaatsvindt in het
collegejaar 2016-2017.
•.Het NSKi wordt mede mogelijk gemaakt door NSAV ‘t Haasje en NSAF Zeus, die de organiserende
rol op zich nemen.
• Het NSKi is dit jaar wederom te gast in het Omnisport te Apeldoorn.
• Tijdens het NSKi zullen de scheidsrechters voornamelijk op het wedstrijdterrein te vinden zijn,
samen met de wedstrijdleider. Deze kunnen voor, tijdens en direct na de wedstrijd aan
gesproken worden. Eventueel protest kan hier worden ingediend.
• Het secretariaat zal op de tribune, rechts van de hoofdtribune plaatsnemen. Deze locatie staat beter
bekend als de perstribune.
• Het middenterrein is enkel toegankelijk voor atleten en medewerkers. Atleten kunnen enkel onder
begeleiding van een medewerker het wedstrijdterrein op.
• Het publiek kan plaats nemen op te tribunes rond de wielerbaan aan de zijde van de hoofdtribune.
Het is onder geen enkele voorwaardes toegestaan de wielerbaan te betreden of op de rand van de
wielerbaan te gaan zitten. Reparatiekosten door schade zullen op het individu verhaald worden.
• In het Omnisport is geen gelegenheid om te pinnen.
• In de kantine en in de inloophal worden de serie indelingen opgehangen,
• De uitslagen worden in de kantine gepubliceerd. Na afloop van de wedstrijd komen ze zo snel
mogelijk online.

3.

Deelname

Deelnemen aan het NSKi kan op twee manieren. Deelnemers uit categorie 1 krijgen voorrang bij de
inschrijving!
1. Deelname als student, met uitzondering van studenten uit Leiden.
a. Als student dien je verbonden te zijn aan een Nederlandse Universiteit of HBOinstelling, of ben je op 11 maart 2017 niet langer dan één jaar geleden uitgeschreven bij een
Nederlandse Universiteit of HBO-instelling.
b. Je bent minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar op 11 maart 2017.
c. Het inschrijfgeld bedraagt €7,00 voor het eerste onderdeel, op elk volgend onderdeel krijg je 14%
korting.
d. Als je lid bent van een van de hierna genoemde SAV’s krijg je bovenop bovenstaande tarieven nog
€1,- korting op het inschrijfgeld van het eerste onderdeel. Het betreft hier de volgende verenigingen:
A.S.A.V. Aquila, AV Phoenix, DAV Kronos, ESAV Asterix, GSAV Vitalis, NSAV `t Haasje, TSAV
Parcival, Uros, WAV Tartletos.
2. Deelname buiten mededingen. Let op, deze regeling geldt ook voor studenten uit
Leiden.

a. Je bent minimaal 16 jaar en maximaal 30 jaar op 11 maart 2017.
b. Het inschrijfgeld bedraagt €7,50 per onderdeel.
• Deelname aan de 4x400m is toegestaan voor alle studenten en niet-studenten. Om kans te maken op
een NSK medaille dient een team te bestaan uit 4 studenten of uit 3 studenten en 1 niet student.
Gemixte teams van mannen en vrouwen zijn op de estafette niet toegestaan. Deelname gaat op basis
van moment van inschrijving. Vol=vol!
De kosten voor deelname bedragen 10 euro per team.
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4.

Inschrijving

• In verband met de screening (volgorde van inschrijving, toevoegen van deelnemers buiten
mededinging en serie-indelingen) sluit de inschrijving op zondag 5 maart om 23:59 uur. Bij de
inschrijving mag een prestatie opgegeven worden die is behaald tussen 1 oktober 2015 en 5
maart 2017, inclusief de verwijzing naar de website waar deze prestatie te vinden is. Het is tot
en met 5 maart mogelijk om prestatieverbeteringen door te geven, dit kan enkel leiden tot
het lopen in een betere serie. Niet tot het alsnog toe gelaten worden als deelnemer.
• Omdat het gaat om een indoorkampioenschap, dienen bij looponderdelen indoorprestaties
opgegeven te worden. Voor het geval iemand op een onderdeel geen indoorprestatie heeft, mag
ook een outdoor prestatie op dat onderdeel worden opgegeven. Bij het maken van de serie- indelingen
worden indoorprestaties geprevaleerd boven outdoor prestaties.
• Voor de looponderdelen dient een prestatie op basis van elektronische tijdwaarneming te worden
opgegeven.
• Inschrijving voor de 4x400m is mogelijk via mail aan de organisatie en daarnaast ook nog op op
de wedstrijddag zelf tot uiterlijk 17.00. Teams die vooringeschreven hebben moeten op de
wedstrijddag uiterlijk om 12.00 betaald hebben. De inschrijving op de dag zelf opent om 12:00
uur. De inschrijving sluit zodra dit maximum is behaald en anders uiterlijk om 17.00 minuten. De
kosten voor deelname bedragen €10,00 per team. Er kunnen maximaal 12 mannenteams en 12
vrouwenteams deelnemen aan de 4x400m.

5.

Screening

Na de sluitingsdatum (5 maart 23:59) worden de inschrijvingen gescreend door de vertegenwoordigers
van de organisatie en eventueel de wedstrijdleiding, op:

De opgegeven geboortedata, nationaliteit, wedstrijdlicentie en prestaties op juistheid te
controleren; Als ook het lid zijn van een SAV, student of niet student (zie kopje deelname).
 Alle betrokkenen worden tijdig van de resultaten van de screening op de hoogte gesteld.
De organisatie publiceert het resultaat van de screening op haar website.

6.

Doorgaan onderdeel

Op het tijdstip van sluiting van de inschrijving:
• Een onderdeel vindt slechts doorgang als minimaal 5 startgerechtigde atleten zich daarvoor
officieel hebben ingeschreven. Bij minder dan 5 ingeschreven atleten wordt het betreffende
onderdeel geschrapt als onderdeel van het kampioenschap. Alle betrokkenen worden hiervan tijdig op
de hoogte gesteld.
Op de wedstrijddag:
• Een onderdeel vindt slechts doorgang wanneer zich bij het verstrijken van de 1e meldingstijd, in de
call room en bij de start minimaal 3 atleten voor dit onderdeel hebben gemeld en van start zijn gegaan.
Gaat het vereiste aantal atleten van start, dan is sprake van een officieel
kampioenschap en worden aan de atleten de medailles uitgereikt, welke behoren bij de klassering,
ongeacht het aantal dat is gefinisht.
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7.

Weging materiaal

Het wegen van de kogels zal voor aanvang van het kogelstoten van de vrouwen plaatsvinden. Zelf
meegenomen kogels zijn voor algemeen gebruik. Alleen kunststof kogels zijn toegestaan om mee te
nemen het wedstrijdterrein op.

8.

Startnummers ophalen

Het controleren van de inschrijving en het persoonlijk ophalen van het startnummer kan op de
wedstrijddag in de kantine op de 1e verdieping. Startnummers (c.q. aanwezigheid melden) dienen
uiterlijk 60 minuten voor aanvang van het onderdeel opgehaald te worden.

9.

Call room

Gedurende de wedstrijd zullen we gebruik maken van een callroom. Voor de start van het onderdeel
dien je hier op tijd te zijn. De meld tijden zijn als volgt.
Looponderdelen
Polsstok springen
Overige technische onderdelen

15 minuten voor de starttijd
60 minuten voor de starttijd
30 minuten voor de starttijd

10. Overgangsregels looponderdelen
Sprintbaan
Nog nader te bepalen, afhankelijk van het aantal series. De overgangsregels worden na de sluiting van
de inschrijving bepaald (op basis van het wedstrijdreglement van de Atletiekunie) en
gepubliceerd op de website.

11. Aanvang- en vervolghoogten
Hoog vrouwen:
Hoog mannen:
Polshoog vrouwen:
Polshoog mannen:

1,30m, 1,40m, 1,45m 1,50m, 1,55m, 1,60m, 1,63m, +3cm
1,60m, 1,70m, 1,80m, 1,85m, 1,90m, 1,95m, 1,98m, +3cm
2,00m, + 20cm, vanaf 3,00m + 10cm
3,20m, + 20cm, vanaf 4,00m + 10cm

12. Balkafstanden hink-stap-springen
Bij het hink-stap-springen worden minimum afstanden gehanteerd. Deze zijn als volgt:
Mannen 9,00m
Vrouwen 7,00m
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13. Na de wedstrijd
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking van een onderdeel vindt plaats 30 minuten na afloop van dat onderdeel. Deze zal
plaats vinden op het middenterrein. Je dient je ruim op tijd te melden bij de Callroom.
Douches en Toiletten
Kleedkamers, douches en toiletten zijn beneden, richting de inloophal. Op de dag zelf hangen er
bordjes om alle locaties duidelijk aan te geven.
Diner, feest en overnachting
Uiteraard zal er na de wedstrijd een diner en feest plaats vinden in de kantine van Omnisport. Ook kan
er overnacht worden in Omnisport. Aanmelden voor deze activiteiten kan gelijk met de inschrijving.
De kosten van het diner zullen liggen rond de €7,50. Deelname aan het feest kost ongeveer €5,00 en
deelname aan overnachting inclusief ontbijt kost waarschijnlijk €6,00. Meer informatie zal te zijner
tijd bekend gemaakt worden.

14. Inschrijving annuleren
Een inschrijving kan kosteloos geannuleerd worden tot 5 maart 23:59. Daarna wordt afmelden nog
wel op prijs gesteld (zodat reserves alsnog kunnen starten) maar zal geen restitutie van het
inschrijfgeld plaats vinden. Het annuleren kan door een mail te sturen naar de organiserende
commissie: nskindoor@haasjeatletiek.nl. Een annulering is pas geldig na reactie van de commissie.
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