1.

VOORWOORD

Als hoofd van de Sectie Militaire Sport heet ik u van harte welkom op het
Open Militair Kampioenschap Atletiek 2022. Ook dit jaar een brede
deelname van alle Luchtmachtonderdelen. Juist in een tijd waar spanningen
op het wereld toneel al om aanwezig zijn en waar wij als Commando
Luchtstrijdkrachten direct of indirect een bijdragen aan leveren, is het goed
om daarnaast de sportieve strijd met elkaar aan te gaan. Atletiek is bij
uitstek een sport waarbij we met individuele prestaties bijdragen aan goede
collectieve verhoudingen.
Verheugd ben ik dat we ook dit jaar te gast mogen zijn bij de AV De Keien
te Uden die ons bovendien ondersteunen in de organisatie. Ik ben hen
daarvoor bijzonder erkentelijk. Goed om na meer dan 2 jaar afwezigheid
hier weer terug te zijn en elkaar te ontmoeten.
Ik wens deelnemers, organisatoren en toeschouwers een mooi en sportief
kampioenschap.

Hoofd Sectie Militaire Sport

R. Strooper
Majoor
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3.

ORGANISATIE
i. ALGEHELE LEIDING

Bureau Wedstrijdsport CLSK

Elt M.V. ‘t Hart 06-30717163

ii. WEDSTRIJDLEIDING:
Wedstrijdleider:
Hoofd Jury:
Speaker:
Starter:
Tijdregistratie:

Kap. JJ Booij
Dhr H. Hagemeijer
Elt P.Schijven
R. Kleinschmidt
Dhr. A. Goossens (PH2)

iii. WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Bureau Wedstrijdsport CLSK:

Tlt RPM Kemps

iv. PROTESTCOMMISSIE:
Wedstrijdleider, Hoofd Jury en Vertegenwoordiger BWS CLSK
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4.

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

TIJDSTIP

PROGRAMMA

09.00 uur

Atleten, officials en juryleden melden zich in
onderdeel- of krijgsmachtdeeltrainingspak bij de
wedstrijdleiding.

09.15 uur
09.30 uur
10:00 uur
10.30 uur

Teamleiders overleg
Opening
Jury vergadering
Keuring eigen materiaal

11:00 uur

100 meter series D en H
Hoogspringen H en D
Kogelstoten (H)
Finale(s) 1500 meter H (op tijd)
Kogelstoten (D)
Finale(s) 200 meter D en H**
Verspringen (H)
Finale 400 meter D en H (op tijd)
Speerwerpen D en H
Finale(s) 100 meter D en H
Verspringen (D)
Discuswerpen D en H**
Finale 5000 meter H (op tijd) * Finale 3000 meter
Dames (op tijd) *
4 x 100 meter estafette D en H
Prijsuitreiking

11.30 uur
12.00 uur
12.10 uur
12.20 uur
12.45 uur
13.00 uur
13.10 uur
13.40 uur
14:00 uur
14.10 uur
14.45 uur
15.00 uur

* Afhankelijk van het aantal deelnemers en deelneemsters op de
5000m en 3000m, kan besloten worden deze tegelijkertijd te
lopen.
** Onderdeel wordt alleen gehouden bij minimaal 3 deelnemers.
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5. WEDSTRIJDREGLEMENT
a. ALGEMEEN
1.

INDIVIDUEEL KLASSEMENT.

Een individueel klassement wordt per loopnummer en technisch
nummer opgemaakt aan de hand van persoonlijke prestaties conform
de KNAU-reglementen. Een deelne(e)m(st)er mag op max. 3
wedstrijdnummers, exclusief de estafette, zich inschrijven. Voor de
CLSK geldt dat hiervan 2 nummers meetellen voor het
onderdeelklassement (welke dit zijn dient vooraf gemeld te worden).
2.

ONDERDEELKLASSEMENT CLSK.


Het klassement wordt opgemaakt door de plaatscijfers, behaald
in de individuele klassementen van de heren (100m; 400m; 1500m;
5000m; hoog; ver; speer en kogel), de plaatscijfers van de onderdelen
kogelstoten en verspringen dames en de 4 x 100m estafette per team
op te tellen. Voor de berekening gelden de volgende bepalingen:

Per wedstrijdnummer krijgt de nummer één 1 pnt; de nummer
twee 2 punten etc. Per wedstrijdnummer telt alleen de beste prestatie
van dat team.

Bij de loopnummers telt het plaatscijfer behaald in de series. Met
een geschoonde lijst wordt het klassement opgemaakt.

Het estafettenummer telt dubbel mee in het totaal klassement.

Het team met het laagste totaalcijfer is winnaar van het
teamklassement.

Bij gelijk eindigen van meerdere teams wordt de hogere plaats in
de rangschikking verkregen, door het behalen van de meeste eerste
plaatsten in de individuele klassementen, gevolgd door de meeste
tweede plaatsen etc.

Gediskwalificeerde deelnemers worden als laatste geklasseerd,
eventueel ex aequo; Uitgevallen deelnemers idem.

Bij niet deelnemen aan een wedstrijdnummer krijgt het
desbetreffende team 1 punt meer toegekend dan het aantal
deelnemende teams aan het kampioenschap.

b. TECHNISCH REGLEMENT

Bij inschrijving van een deelnemer op zowel een loop- als
technisch nummer heeft deelname aan het loopnummer voorrang.
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Teamleiders/ deelnemers kunnen uiterlijk 30 minuten voor
aanvang van het kampioenschap mutaties doorgeven.

Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van hun
nummer bij de jury te melden.

Bij de technische nummers zijn 4 pogingen toegestaan (met
uitzondering van het hoogspringen), er is geen finale.

c. REGELING VOOR DEELNAME


Er kan individueel deelgenomen worden aan dit kampioenschap.


Individuen kunnen zich inschrijven voor maximaal 3 onderdelen
exclusief de estafette.

Elk CLSK onderdeel dient deel te nemen met een team. De
samenstelling van dit team is als volgt:
Team Captain
1
Trainer/Coach
1
Verzorg(st)er
1
Max. deelnemers
20
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6. OVERIGE INFORMATIE
a. ACCOMMODATIE
Het Open Militair Kampioenschap Atletiek wordt gehouden bij
AV De Keien
Sportlaan 2
5404 NM Uden
 0413-264191

b. VOEDING
De lunch wordt van rijkswege verstrekt.
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c. PRIJSUITREIKING/PRIJZEN
Aan de nummers 1, 2 en 3 van ieder nummer wordt een prijs
uitgereikt. Prijsuitreikingen vinden plaats tijdens het evenement.
Daarnaast zijn er prijzen voor de 3 beste teams van de CLSK in
het teamklassement.
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d. ROUTEBESCHRIJVING
A.
Vanuit richting Eindhoven:
 Volg A50 richting Arnhem
 Neem afslag 13-Volkel naar N264 richting Volkel/Uden/Gennep
 Sla rechtsaf bij Lippstadt-Singel/N264 (borden naar
N264/Uden/Gennep) Ga rechtdoor over 2 rotondes
 Neem bij de 3e rotonde de 3e afslag naar Vermolenweg
 Sla 2e straat rechtsaf, Maasstraat
 Sla 1e straat rechtsaf, Parklaan
 Sla 1e straat linksaf, Sportlaan
B.
Vanuit richting ‘s Hertogenbosch:
 Volg A59 richting Arnhem.
 Neem afslag 53-Oss-Oost richting OssOost/Schaijk/Grave/Nistelrode/Uden/N324/N329
 Neem op de rotonde de 2e afslag naar Rijksweg
 Sla rechtsaf bij Graafsebaan/N265
 Neem oprit naar de A50
 Neem afslag 13-Volkel en voeg in op de Lippstadt-Singel/N264
richting Volkel/Uden-Zuid/Gennep.
Ga rechtdoor over 2 rotondes
 Zie verder als uit richting Eindhoven
o Vanuit richting Arnhem:
 Volg A50 richting Eindhoven
 Neem afslag 13-Volkel naar N264 richting Volkel/Uden/Gennep
 Zie verder als uit richting Eindhoven
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