
ERKENNING VAN EEN CLUBRECORD voor Masters, Senioren, Junioren en Pupillen 
 
Voor het vestigen, verbeteren van een clubrecord gelden de volgende bepalingen. 
 
Ø De aanvraag voor erkenning van een clubrecord moet geschieden m.b.v. van een record-aanvraag-formulier, welke 

verkrijgbaar is in de kantine. 
Formulier dient ingeleverd te worden bij de beheerder van de records. 

 
Ø Een atleet – atlete moet lid zijn van DEM en in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie. 

Mini-Pupillen moeten alleen lid zijn van DEM (hebben geen licentie). 
 
Ø Het record moet een verbetering betekenen van, of gelijk zijn aan, het laatst erkende clubrecord. 
 
Ø Het record moet gevestigd zijn in een, door de IAAF of Atletiekunie, goedgekeurde of opgegeven wedstrijd. Alle 

bepalingen van het wedstrijdreglement van de atletiekunie zijn van toepassing. 
 
Ø Het record kan alleen bestaan, of gevestigd worden, voor nummers die, voor die categorie,  in het wedstrijdreglement 

vermeld worden. 
 
Ø Een record geldt ook voor een hogere categorie, voor zover het betreffende nummer ook in de hogere categorieën 

voorkomt.  
Bv.  Een Junior C kan in een C-wedstrijd het record op de 100 meter ook verbeteren of evenaren in alle 

bovenliggende klassen (Jun-B, Jun-A en Senioren, maar niet voor masters) 
       Voor masters gaat  deze regel de andere kant op (lagere masters categorie). 

Bv. M45, M50 of hoger kan dus ook het record in de M40 verbeteren. 
       Masters kunnen ook een record in de (standaard) senioren categorie evenaren of verbeteren. 
       Let bij bovenstaande regels op de leeftijdsgrens voor masters ! 
 
Ø Record aanvragen zullen worden gecontroleerd in de uitslagen van de organiserende vereniging.  

De in de uitslagen opgenomen tijden, rugwinden en andere bijzonderheden zullen in de uiteindelijke beslissing worden 
meegenomen. 

 
Ø Meerkamp-prestaties worden met de laatst bekende omrekeningsfactoren berekend, her-berekend. 
 
Ø Maten, gewichten en afstanden van de desbetreffende leeftijdsgroep zijn bepalend.  

Uitzondering, bij de werpnummers mag een atleet – atlete met een zwaarder gewicht werpen of stoten. 
Dit is geen voordeel, mits gewicht en afmeting voldoen aan de eisen van het wedstrijdreglement. 
Dit geldt ook voor de hoogte van de horden, maar niet voor de te lopen afstanden. 

 
Ø Tot en met de 400 meter geldt slechts een volautomatisch opgenomen tijd (ET). 

Handgemeten tijden worden gecorrigeerd naar een elektronische tijd: 
Voor afstanden tot en met de 300 meter incl. horden en estafettes t/m 4x80 m met (+)0,24 sec.  
Voor de 400 meter incl. horden en 4x100 m met (+)0,14 sec. 

 
Ø Als in de uitslagen géén vermelding van rugwind is opgenomen, zal het record erkend worden (vermits wel aan de 

resterende criteria is voldaan). 
 
Ø Een estafetteploeg wordt ingedeeld in de categorie van de leeftijd van de oudste deelnemer van de ploeg. 
 
Ø Het record moet gevestigd zijn in een, door de IAAF of Atletiekunie, goedgekeurde of opgegeven wedstrijd. 

Alle bepalingen van het wedstrijdreglement van de atletiekunie zijn van toepassing. 
 
Ø De aanvraag wordt, na goedkeuring, zo spoedig mogelijk opgenomen in de recordlijsten van DEM en gepubliceerd op de 

daarvoor bestemde (sociale) media. 
 
Ø Erkenning van een record kan normaal gesproken door de beheerder van de clubrecords worden gedaan. 

In twijfelgevallen zal de volledige commissie een oordeel vellen 
 
Ø Huidige leden van de recordcommissie: 

Siem van Rookhuizen (wedstrijdleider, scheidsrechter) 
Henk Martens (wedstrijdleider, scheidsrechter) 
Ben Bakker (beheerder) 


