Recordformulier
Aanvraag voor erkenning van een Nederlands record
Volgnummer Recordcommissie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wedstrijddatum
Naam organisatie
Plaats en naam sportcomplex
Atletiekonderdeel

: ...........................................................................................
: ...........................................................................................
: ...........................................................................................
: ............................................................ Baan/Indoor/Weg *)

Geleverde prestaties
Tijd / afstand / punten *)
: .........................................................................................
Man/Vrouw *) junior/neo-senior/senior/master, categorie*) LB/VB*) klasse: .........................
Naam en roepnaam
: .........................................................................................
Lidmaatschapsnr. Atletiekunie : .........................................................................................
Geboortedatum
: .........................................................................................
Adres
: .........................................................................................
Postcode en woonplaats
: .........................................................................................
Telefoon overdag
: .................................... 's avonds: ....................................
E-mailadres:
: .........................................................................................
Lid van vereniging, te
: .........................................................................................
(Bij estafetterecords moeten de namen en de roepnamen van alle deelnemers hieronder
worden ingevuld in de volgorde, waarin werd gelopen)
Naam
Licentienummer
Geboortedatum
1. ..............................................
......................................
.........................................
2. ..............................................
......................................
.........................................
3. ..............................................
......................................
.........................................
4. ..............................................
......................................
.........................................
Ondergetekende
Naam aanvrager: ...................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ......................................................................................................
verzoekt erkenning van het door hem/haar/de vereniging*) gemaakte Nederlandse record
en verklaart dat hij/zij*) de Nederlandse nationaliteit bezit(ten).
Ik heb wel/geen*) dopingcontrole laten uitvoeren. Het kopie dopingcontroleformulier
(waarop de 3 codenummers van de urinesamples vermeld staan) is als bijlage bij deze
aanvraag gevoegd.
Handtekening: .......................................................................................................................
Bovenstaande persoonlijke gegevens zullen door de Recordcommissie strikt vertrouwelijk
worden behandeld en niet aan derden worden doorgegeven.
Uitgave: augustus 2015
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*) doorhalen wat niet van toepassing is

I. Tijdwaarneming
a. Handgeklokte tijden (3 tijden)
Naam:................................................... Tijd 1: ....................................................................
Naam:................................................... Tijd 2: ....................................................................
Naam:................................................... Tijd 3: ....................................................................
Ondergetekende, chef tijdwaarneming bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat de tijdwaarneming is geschied met door mij gecontroleerde klokken, dat de genoemde tijden juist
zijn en dat de tijden zijn opgenomen door gekwalificeerde tijdwaarnemers.
Naam chef tijd .....................................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ..................................................................................
Handtekening chef tijd .........................................................................................................
b. Vol-automatische elektronische tijdwaarneming
(Finishfoto + foto nulstart altijd bijvoegen)
Merk apparatuur ................................................... Tijd: ......................................................
Naam chef tijdmeting ..........................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ..................................................................................
Handtekening chef tijdmeting ..............................................................................................
II. Start
Ondergetekende, starter bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat de start is geschied
overeenkomstig het wedstrijdreglement en dat zich bij de start geen onregelmatigheden
hebben voorgedaan.
Naam starter .......................................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ..................................................................................
Handtekening starter ...........................................................................................................
III. Windmeting
Resultaat windmeting: .........................................................................................................
Ondergetekende, windmetercontroleur bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat bovengenoemde bevindingen door mij werden vastgesteld.
Naam windmetercontroleur .................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ..................................................................................
Handtekening windmetercontroleur .....................................................................................
IV. Snelwandelen
Ondergetekende, chef snelwandeljury bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat door mij
werd vastgesteld dat de wedstrijd verlopen is conform de regels voor het snelwandelen,
zoals is vastgelegd in het wedstrijdreglement.
Naam chef snelwandeljury ..................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ..................................................................................
Handtekening chef snelwandeljury......................................................................................
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V. Springen/werpen
Ondergetekende, chef van de jury op dit onderdeel, verklaart hierbij dat de op dit formulier
genoemde prestatie juist is en dat deze prestatie is vastgesteld door drie gekwalificeerde
juryleden.
Naam chef jury ......................................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ....................................................................................
Handtekening chef jury van dit nummer ................................................................................
VI. Scheidsrechter
(Bij het gebruik EDM-apparatuur het controleformulier altijd bijvoegen)
Ondergetekende, scheidsrechter bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat aan alle eisen van
het wedstrijdreglement is voldaan en deze recordaanvraag daarom is gerechtigd.
Naam scheidsrechter.............................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ....................................................................................
Handtekening scheidsrechter ................................................................................................
VII. Wedstrijdleider
Ondergetekende, wedstrijdleider bij deze wedstrijd, verklaart hierbij dat:
a. Het resultaat van de weging van het werpmateriaal was:
kogel
................................................. gram
discus

................................................. gram

speer

................................................. gram

slingerkogel

................................................. gram

gewichtsslingertuig ................................................. gram
en dat deze is geschied onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid op een geijkte
weegschaal en dat het vermelde resultaat juist is. Tevens verklaart hij dat het
werpmateriaal onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid is gekeurd en gemeten en dat
dit voldeed aan de specificaties, zoals deze in het wedstrijdreglement zijn vastgelegd;
b. Aan alle eisen van het wedstrijdreglement is voldaan en deze recordaanvraag daarom
gerechtigd is;
c. De mogelijkheid om een urinemonster af te nemen, ten behoeve van een
dopingcontrole wel/niet*) aanwezig was.
Naam wedstrijdleider .............................................................................................................
Persoonlijk lid/lid van de vereniging*) ....................................................................................
Handtekening wedstrijdleider ................................................................................................

Uitgave: augustus 2015

-3-

*) doorhalen wat niet van toepassing is

Dit formulier met wedstrijdprogramma en uitslagen binnen 30 dagen na datum van de
wedstrijd, volledig ingevuld te zenden aan:
De secretaris van de recordcommissie
p/a bondsbureau Atletiekunie
Postbus 60100, 6800 JC ARNHEM
Bij meerkampen moet een door de wedstrijdleider en scheidsrechter getekende uitslagenlijst worden bijgevoegd.
Wanneer dit een eerste aanvraag is, moet een fotokopie van het paspoort of ID-kaart
(voor- en achterzijde) worden bijgevoegd als bewijs van Nederlanderschap.

Alleen in te vullen door de Atletiekunie aangewezen begeleider.
Overeenkomstig artikel 265, lid 5 van het Wedstrijdreglement kan bij Europese en
wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, alsmede bij interlands en Atletiekunieafvaardigingen naar het buitenland worden volstaan met het aan de recordcommissie
overleggen van een officiële uitslagenlijst en de volgende verklaring van de door de
Atletiekunie aangewezen begeleider.
Naam en woonplaats van de begeleider:
..............................................................................................................................................
Ondergetekende verklaart in zijn functie als aangewezen begeleider, dat deze recordaanvraag gerechtigd is en dat aan alle eisen van het WR is voldaan.
Handtekening: .......................................................................................................................

(NIET in te vullen door aanvrager)
Datum ontvangst ...................................................................................................................
Baan/parcours akkoord
Voorwaarden akkoord
Jury akkoord

:
:
:

ja / nee*)
ja / nee*)
ja / nee*)

Opmerkingen:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Deze recordaanvraag is

:

erkend / afgewezen *)

Reden van afwijzing ..............................................................................................................
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