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Specifieke Definities 
 
De bewoordingen en zinnen die in deze Richtlijnen gebruikt worden en die gedefinieerde 
uitdrukkingen zijn (aangeduid beginnend met hoofdletter) hebben de betekenissen zoals die 
in de Statuten en de Algemeen Toepasselijke Definities omschreven worden, of (met 
betrekking tot de hierna volgende bewoordingen en zinnen) hebben volgende betekenissen: 
 
“Toepasselijke Competitie” slaat op een competitie die toegelaten werd door hetzij World 
Athletics, hetzij een Continentale Associatie, hetzij een Nationale Federatie,  waar alle 
relevante Reglementen en Richtlijnen van World Athletics nageleefd worden en waar 
dientengevolge World Ranking Punten (zie: https://www.worldathletics.org/world-
rankings/introduction en https://www.worldathletics.org/world-ranking-rules/basics) behaald 
worden. Voor dergelijke competities met toelating van hun Nationale Federatie moet 
bovendien de Nationale Federatie de competitie bekrachtigen als zijnde geldig voor 
statistische doeleinden en resultaten van World Athletics. 
 
“Toepasselijke Personen” slaat op de personen zoals ze beschreven worden in Artikel 1 van 
de Integriteits Gedragscode. 
 
“Atleten” slaat, tenzij anders vermeld in deze Richtlijnen, op alle Personen die ingeschreven 
zijn voor, of deelnemen aan, een Atletiekproef of -competitie ingericht door World Athletics, 
zijn aangesloten Federaties of Continentale Associaties door middel van hun akkoord, 
lidmaatschap, verbondenheid, goedkeuring, accreditatie, inschrijving of deelname. 
 
“Ondersteunend Personeel voor Atleten” slaat, tenzij anders vermeld, op elke coach, 
trainer, manager, gemachtigde Atletenvertegenwoordiger, agent, personeel van een ploeg, 
medisch of paramedisch personeel, ouder of elke Persoon die werkt met, of hem behandelt of 
bijstaat, een Atleet die deelneemt of zich voorbereidt voor deelname aan een Atletiekproef of 
-wedstrijd. 
 
“Atletiekschoen” slaat, tenzij anders vermeld, op schoenen voor op de weg, voor veldlopen 
en/of voor de atletiekpiste. 
 
“Beschikbaar voor Verkoop” slaat op een Atletiekschoen die voldoet aan de 
beschikbaarheidsvereisten en procédés uiteengezet in Bijlage 4 (en die van tijd tot tijd zullen 
gewijzigd worden). 
 
“Op maat gemaakte Schoen” slaat op een Atletiekschoen waarvan er op bestelling één 
gemaakt wordt (d.w.z. dat hij enig is in zijn soort) voor een specifieke Atleet en die niet 
Beschikbaar is voor Verkoop. Aangepaste Schoenen en/of Ontwikkelingsschoenen worden in 
het kader van deze Richtlijnen niet beschouwd als Op maat gemaakte Schoenen. 
 
“Oproepkamer” slaat op de ruimte(s) op de wedstrijd waar Atleten onmiddellijk voorafgaand 
aan hun wedstrijd en het betreden van het wedstrijdterrein bijeenkomen. 
 
“Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde)” slaat op de chief executive officer van 
World Athletics of diens gevolmachtigd personeel. 
 
“Aangepaste Schoen” slaat op een Bestaande of Nieuwe Schoen die Beschikbaar is voor 
Verkoop en die werd aangepast in overeenstemming met Richtlijn 7 van deze Richtlijnen. 
 
“Ontwikkelingsschoen” slaat op een Atletiekschoen die nooit Beschikbaar voor Verkoop is 
geweest en die een sportartikelenfabrikant ontwikkelt met de bedoeling hem op de markt te 
brengen en hem wil laten testen door diens gesponsorde of gesubsidieerde Atleten (die ermee 
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in stemmen de schoen te testen) op gebied van veiligheid en prestaties vooraleer de schoen 
Beschikbaar voor Verkoop wordt. 
 
“Bestaande Schoen” slaat op een Atletiekschoen die werd goedgekeurd door de Chief 
Executive Officer (of diens gevolmachtigde) volgens Artikel 5 vooraleer deze Richtlijnen in 
voege traden of die gedragen werd voor 1 januari 2016, en die verondersteld wordt te voldoen 
aan de vereisten van deze Richtlijnen, tenzij anders gespecificeerd in deze Richtlijnen of door 
de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde). 
 
“Wedstrijdterrein” slaat op de zone waar de Atleten deelnemen en/of wedijveren aan hun 
Wedstrijd (voor proeven buiten het stadion betekent dit de omloop), daarbij inbegrepen de post 
event zone en, indien de Atleet een podiumplaats behaalt, de zone die naar het podium leidt, 
de mixed zone, zones voor persconferenties en waar een podiumceremonie of 
overwinningsronde plaats heeft. 
 
“Onafhankelijke Expert” slaat op een expert in de biomechanica of een ander toepasselijk 
vakgebied, van tijd tot tijd aangeduid door de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) 
met het oog op de toepassing van de technische vereisten en protocollen voor de goedkeuring 
van Atletiekschoenen uiteengezet in deze Richtlijnen. 
 
“Nieuwe Schoen” slaat op een atletiekschoen die voldoet aan de vereisten van deze 
Richtlijnen en die voor de eerste keer gebruikt zal worden door een Atleet op een Toepasselijke 
Competitie en die geen Ontwikkelingsschoen is. 
 
“Orthese” slaat op een op medisch voorschrift in een Atletiekschoen ingebracht apparaat om 
een biomechanisch of ander medisch voetprobleem te corrigeren. 
 
“Schoenencontrole” slaat op de procedure waarbij een Atletiekschoen gecontroleerd wordt 
overeenkomstig Richtlijn 14.5 van deze Richtlijnen. 
 
“Uitvoerder van de Schoenencontrole” slaat op een scheidsrechter, jurylid of ander 
competitieofficieel of een vrijwilliger of een personeelslid die aangeduid werd om te verzekeren 
dat een Atletiekschoen gecontroleerd wordt tijdens de Schoenencontrole. 
 
“Personeel” slaat op elke persoon door World Athletics tewerkgesteld of ingeschakeld om 
voor hen  te werken of namens hen op te treden (met inbegrip van diegenen die tewerkgesteld 
of ingeschakeld werden om met de Integriteitseenheid te werken, tenzij anders vermeld). 
 
“Opwarmingszone” slaat op die zone waar Atleten zich kunnen opwarmen, oefenen en zich 
voorbereiden voorafgaand aan hun wedstrijd. 
 
“World Athletics Series Evenement” of “WAS Evenement” slaat op het Wereld 
Kampioenschap Atletiek, het Wereld Kampioenschap Indoor, de Wereld Kampioenschappen 
Aflossingen, het Wereld Kampioenschap U20, de Wereld Kampioenschappen op de Weg, het 
Wereld Kampioenschap Snelwandelen voor Ploegen en het Wereld Kampioenschap 
Veldlopen. 
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1. Overzicht 
 
1.1 Deze richtlijnen hebben de betrachting de onderwerpen van Artikels 4.1 (a), (c), (d) en 

(e) van de Statuten en Artikel 5.2 van de Technische Reglementen toe te passen door 
de vereisten en procedures vast te leggen volgens dewelke Atletiekschoenen die in 
Toepasselijke Competities gebruikt zullen worden ter goedkeuring aan World Athletics 
moeten worden voorgelegd. 

 
1.2 Zonder afbreuk te willen doen aan de specifieke beperkingen en vereisten van deze 

Richtlijnen, trachten deze een evenwicht te vinden tussen volgende principes: 
 
1.2.1 eerlijkheid binnen de Atletieksport; 

 

1.2.2 maatregelen voor de handhaving van de gezondheid en de veiligheid (daarbij 
inbegrepen het voorkomen van kwetsuren) van Atleten, aan wie hoge fysieke 
en mentale eisen worden gesteld; 

 
1.2.3 Atletiekprestaties (met inbegrip van records) worden behaald door de 

vooraanstaande plaats die de menselijke inspanning inneemt ten opzichte van 
technologie en technologische vooruitgang van Atletiekschoenen (bijv. door ze 
toe te laten voor competities van belang); en 

 
1.2.4 de erkenning dat Atleten wensen te wedijveren met Atletiekschoenen van ‘een 

hoge kwaliteit’, die ‘innovatief’ en ‘toonaangevend’ zijn. 
 
1.3 De implicaties van de principes waarnaar in Richtlijn 1.2 hierboven verwezen wordt, 

worden weergegeven in deze Richtlijnen en vloeien enkel voort uit de beoordeling van 
Atletiekschoenen door World Athletics. Deze Richtlijnen zullen herhaaldelijk 
beoordeeld worden en van tijd tot tijd aangepast om de voortdurend veranderende aard 
van technologische en andere ontwikkelingen in Atletiekschoenen weer te geven. 

 
2. Doel 
 
2.1 Het doel van deze Richtlijnen is om: 
 

2.1.1 een transparant, objectief, bruikbaar en rechtvaardig pakket vereisten en 
procedures op te stellen; 

 
2.1.2 de handelingen, het tijdsverloop, de criteria en de toepassings- en 

besluitvormingsprocessen en -procedures om Atletiekschoenen goed te keuren 
vast te stellen; 

 
2.1.3 te garanderen dat alle in dergelijke processen en procedures betrokken 

Toepasselijke Personen voldoen aan de Integritiets Gedragscode. 
 
3. Toepassingsgebied 
 
3.1 Deze Richtlijnen zijn van toepassing op: 
 
 3.1.1 alle Toepasselijke Competities; 
 
 3.1.2 alle Atleten die deelnemen aan Toepasselijke Competities; en 
 

3.1.3 alle Toepasselijke Personen, met inbegrip van Officiëlen van World Athletics, 
Continentale Officiëlen en Personeel. 
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3.2 Zonder het bovenstaande te beperken: 
 

3.2.1 Atleten die deelnemen aan Toepasselijke Competities moeten deze Richtlijnen 
volgen en ze respecteren; en 

 
3.2.2 elke Federatie, aangesloten bij World Athletics, is verantwoordelijk voor de 

activiteiten en het gedrag van Atleten tijdens het toepassings- en 
besluitvormingsproces; en 

 
3.2.3 waar ze aangesteld werden door een Atleet of Federatie, aangesloten bij World 

Athletics, om informatie of verzoeken tot goedkeuring in te dienen, of om het 
even welke handeling onderhevig aan deze Richtlijnen te stellen, moeten ook 
hun vertegenwoordigers (met inbegrip van de sportartikelenfabrikanten die hen 
hetzij subsidiëren, hetzij sponsoren) deze Richtlijnen volgen. Het aanduiden 
van een vertegenwoordiger ontslaat evenwel geenszins de Atleet of de 
Federatie, aangesloten bij World Athletics, van de verplichting om deze 
Richtlijnen te volgen en de Atleet moet ervoor zorgen dat zijn 
vertegenwoordigers (met inbegrip van sportartikelenfabrikanten die hen hetzij 
subsidiëren, hetzij sponsoren) deze Richtlijnen volgen. 

 
4. Blootvoets en Atletiekschoenen 
 
4.1 Als een Atleet deelneemt met Atletiekschoenen is het voornaamste doel ervan 

ondersteuning en stabiliteit aan de voeten te verlenen en grip te hebben op de grond. 
 
4.2 Tenzij anders vermeld, moeten alle Atletiekschoenen voldoen aan de beperkingen en 

vereisten uiteengezet in deze Richtlijnen. 
 
5. Bestaande Schoenen 
 
5.1 Tenzij dit door de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) gevraagd wordt, 

moet een Bestaande Schoen niet bij World Athletics voorgelegd worden voor 
goedkeuring volgens deze Richtlijnen en wordt deze beschouwd als door World 
Athletics goedgekeurd. 

 
5.2 Als een Bestaande Schoen aangepast wordt, moet hij voldoen aan Richtlijn 7. 
 
5.3 Vanaf 1 november 2024 wordt een Bestaande Schoen met een grotere zooldikte dan 

deze vermeld in de nieuwe tabel voor zooldiktes in Bijlage 3, en die op die datum in 
voege treedt, niet langer goedgekeurd en kan hij niet meer gedragen worden in 
Toepasselijke Competities. 

 
6. Nieuwe Schoenen 
 
6.1 Vooraleer ze voor de eerste keer door een Atleet tijdens een Toepasselijke Competitie 

gedragen worden, moeten alle Nieuwe Schoenen goedgekeurd worden door World 
Athletics in overeenstemming met de in Bijlage 1 uiteengezette procedure. 

 
6.2 Als een Nieuwe Schoen aangepast wordt, moet hij voldoen aan Richtlijn 7. 
 
7. Aangepaste Schoenen, Inlegstukken en Toevoegingen 
 
7.1 Aangepaste Schoenen mogen gebruikt worden tijdens Toepasselijke Competities op 

voorwaarde dat: 
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7.1.1 elk voorstel om een Bestaande of Nieuwe Schoen aan te passen moet ter 

goedkeuring voorgelegd worden bij World Athletics in overeenstemming met de 
in Bijlage 1 uiteengezette procedure; en 

 
7.1.2 in het voorstel moet(en) tevens de reden(en) van de aanpassing van de 

Bestaande of Nieuwe Schoen voorgelegd worden. 
 
7.2 Steeds onder voorbehoud van goedkeuring door de Chief Executive Officer (of diens 

gevolmachtigde) volgens Richtlijn 7.1 zijn volgende aanpassingen om medische en/of 
veiligheidsredenen toelaatbaar: 

 
7.2.1 veranderingen aan de constructie van de zool en/of de maximale dikte ervan 

steeds op voorwaarde dat de maximale dikte niet groter wordt dan de waarden 
zoals in Bijlage 3 uiteengezet; 

 
7.2.2 een schoen zonder pinnen veranderen in een schoen met pinnen mag enkel 

met een Bestaande of een Nieuwe Schoen; 
 

7.2.3 de bovenkant van een Bestaande of Nieuwe Schoen vervangen door de 
bovenkant van een andere Bestaande of Nieuwe Schoen of een nieuwe 
bovenkant aanbrengen; 

 
7.2.4 binnenzolen, andere inlegstukken of toevoegingen aanbrengen bij een 

Atletiekschoen, maar enkel onder de volgende omstandigheden: 
 

a. de aangebrachte inlegzool of het inlegstuk is een verwijderbare Orthese 
(d.w.z. dat ze niet permanent in de schoen bevestigd mag zijn); of 

 
b. de toevoeging is een verhoging van de hiel of een hielkap (bijv. bij 

springschoenen) of een spanband of riem (bijv. bij werpersschoenen); 
 

7.3 Om alle twijfel te vermijden: veranderingen aan de kleur en/of het uitzicht van een 
Bestaande of Nieuwe Schoen of een Atleet die zijn schoen tapet (bijv. het tapen van 
de buitenkant van een werpersschoen) worden niet beschouwd als aanpassingen, zijn 
toegelaten en er is dus geen goedkeuring voor vereist. 
 

7.4 Aangepaste Schoenen moeten niet Beschikbaar voor Verkoop volgens Richtlijn 13 van 
deze Richtlijnen worden gesteld omdat, zoals het door deze Richtlijnen vereist is, het 
oorspronkelijke basismodel Beschikbaar voor Verkoop moet zijn. 
 

8. Ontwikkelingsschoenen 
 

8.1 Een Ontwikkelingsschoen mag door een Atleet niet gebruikt worden tijdens een 
Toepasselijke Competitie zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring door 
World Athletics in overeenstemming met Bijlage 1 en Bijlage 2. 

 
8.2 Na goedkeuring mag een Ontwikkelingsschoen door een atleet gebruikt worden voor 

een maximale periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum dat de Atleet 
voorgesteld heeft de Ontwikkelingsschoen voor de eerste keer te zullen gebruiken in 
een Toepasselijke Competitie. De Ontwikkelingsschoen mag enkel gebruikt worden 
tijdens deze periode van 12 maanden. 

 
 
 



Richtlijnen Atletiekschoenen van World Athletics, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2021, in voege vanaf 01 januari 2022 
7

8.3 Ontwikkelingsschoenen: 
 

8.3.1 moeten niet Beschikbaar gesteld worden voor Verkoop in overeenstemming 
met Richtlijn 13; en 

 
8.3.2 mogen niet gebruikt worden tijdens de World Athletics Series Evenementen en 

de Olympische Spelen. 
 
9. Op Maat gemaakte Schoenen 
 
9.1 Op Maat gemaakte Schoenen zijn niet toegelaten bij om het even welke Toepasselijke 

Competitie. 
 
10. Technische Vereisten voor Atletiekschoenen 
 
10.1 Tenzij specifiek schriftelijk anders toegestaan door de Chief Executive Officer (of diens 

gevolmachtigde) moet elke Atletiekschoen die gebruikt wordt tijdens Toepasselijke 
Competities op de plaatsen zoals uiteengezet in de Richtlijnen 10.3 en 10.4 hieronder 
een zooldikte hebben die niet groter is dan de diktes vermeld in de tabel in Bijlage 3. 
Om alle twijfel te vermijden: de maximale zooldikte omvat niet de dikte van een 
bijkomende inlegzool of ander inlegstuk of toevoeging die aangebracht werden in 
overeenstemming met Richtlijn 7. 

 
10.2 De zool van de schoen (met inbegrip van het deel onder de hiel van de Atletiekschoen) 

mag voorzien zijn van groeven, ribbels, inkervingen of uitsteeksels, op voorwaarde dat 
deze elementen gemaakt zijn van hetzelfde of soortgelijk materiaal als de eigenlijke 
zool zelf. 

 
10.3 De dikte van de zool wordt gemeten in het midden van de voorvoet en het midden van 

de hiel van de Atletiekschoen als de afstand tussen de binnen bovenkant en het vlak 
van de buiten onderkant ter hoogte van respectievelijk de voorvoet en de hiel. In deze 
afmeting zijn bovengenoemde elementen begrepen. Zie Afbeelding (a) hieronder: 

 
Afbeelding (a) – De zooldikte meten 
 

 
 
10.4 Het midden van de voorvoet van de Atletiekschoen s het middelste punt van de schoen 

op 75% van de binnenlengte. Het midden van de hiel van de Atletiekschoen is het 
middelste punt op 12% van de binnenlengte. Zie Afbeelding (b) hieronder. Bij een 
standaardmodel unisex maat 42 (EUR) ligt het midden van de voorvoet van de 
Atletiekschoen op ongeveer 203mm van de binnen achterkant van de schoen, en het 
midden van de hiel van de Atletiekschoen op ongeveer 32mm van de achter binnenkant 
van de schoen. De zooldikte op andere plaatsen dan deze is niet relevant met het oog 
op de technische vereisten van deze Richtlijnen. 
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Afbeelding (b) – Plaats voor het meten in het midden van de voorvoet en de hiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5 World Athletics erkent dat een Atletiekschoen met een grotere maat dan dit 

standaardmodel een onbeduidend dikkere zool kan hebben dan deze van een 
standaardmodel schoenmaat van hetzelfde merk en model, waarbij deze 
onbeduidende toename van de zooldikte enkel te wijten is aan de grotere maat van de 
schoen. Met dergelijke onbeduidende toename zal geen rekening gehouden worden 
met het oog op de bevestiging van het al dan niet naleven van deze Reglementen. 

 
10.6 Tot nader bericht, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en mits specifiek akkoord van 

de Commissie Competitie, geldt voor elke Atletiekschoen die gebruikt wordt tijdens een 
Toepasselijke Competitie: 

 
10.6.1 (tenzij waar Richtlijn 10.6.3 van toepassing is) dat hij over niet meer dan één 

onbuigzame structuur (bijv. plaat, blad, enz.) mag beschikken, ongeacht deze 
structuur over de volledige lengte van de schoen loopt of enkel over een deel 
ervan; 

 
10.6.2 dat de enige onbuigzame structuur waarvan sprake in Richtlijn 10.6.1 uit meer 

dan één stuk mag bestaan, maar deze stukken moeten zich in hetzelfde vlak 
bevinden (d.w.z. dat ze niet op elkaar mogen gestapeld zijn, dat ze elkaar niet 
mogen overlappen); 

 
10.6.3 dat hij één bijkomende onbuigzame structuur of ander mechanisme mag 

bevatten (bijv. plaat, blad, enz.), maar enkel waar die gebruikt wordt om pinnen 
aan de achter onderkant van de schoen te bevestigen. Om alle twijfel te 
vermijden: de bijkomende onbuigzame structuur om pinnen te bevestigen mag 
geen voortzetting zijn van de onbuigzame structuur vermeld in Richtlijn 10.6.1. 

 
10.6.4 dat hij geen ingebouwde ‘sensoren’ of om het even welke ‘intelligente 

technologie’ mag bevatten. Dit belet niet het dragen of aan hebben van 
hartslagmeters of snelheids-/afstandmeters of stappentellers door Atleten 
persoonlijk overeenkomstig Artikel 6.4.4 van de Technische Reglementen. 

 
10.6.5 dat hij een zool met een maximale dikte heeft zoals uiteengezet in de tabel in 

Bijlage 3. 
 
11. Atletiekschoenen: Pinnen 
 
11.1 De zool van de schoen (daarbij inbegrepen het deel onder de hiel van de 

Atletiekschoen) mag zo gemaakt zijn dat er tot 11 pinnen kunnen op voorzien worden. 
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11.2 Eender welk aantal pinnen tot een totaal van 11 mag gebruikt worden, maar de schoen 

mag niet meer dan 11 voorzieningen hebben. 
 
11.3 Dat gedeelte van iedere pin dat uit de zool of hak steekt mag niet langer zijn dan 9mm 

(6mm bij indoor), met uitzondering van het Hoogspringen en het Speerwerpen, waar 
het uitstekende gedeelte uit de zool of hak niet meer dan 12mm mag bedragen. De pin 
moet zo vervaardigd zijn dat minimum de helft van haar lengte het dichtst bij de punt in 
een vierkant kaliber met zijden van 4mm past. Wanneer de fabrikant van de piste of de 
stadionbeheerder een kortere lengte oplegt of het gebruik van bepaalde vormen van 
pinnen verbiedt, moet dit zo toegepast worden en moeten de Atleten daarvan 
dienovereenkomstig op de hoogte gebracht worden De toplaag (outdoor of indoor) 
moet geschikt zijn om het gebruik van pinnen toe te laten met de lengtes vermeld in 
deze Richtlijn 11. 

 
11.4 Voor Veldlopen kunnen de specifieke voorschriften of de Technisch Afgevaardigde een 

langere lengte van pinnen op de schoenen toelaten afhankelijk van de ondergrond(en) 
van de omloop. 

 
12. Onafhankelijke Expert 
 
12.1 Onderworpen aan deze Richtlijnen heeft de Onafhankelijke Expert volgende 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden: 
 

12.1.1 controleren of de fysische Atletiekschoen voldoet aan de technische vereisten 
van deze Richtlijnen (wat tevens inhoudt, indien noodzakelijk, het opensnijden 
van de Atletiekschoen); 

 
12.1.2 Bestaande Schoenen, Nieuwe Schoenen, Ontwikkelingsschoenen of 

Aangepaste Schoenen en/of hun eigenschappen onderzoeken en beoordelen 
tegenover de criteria en vereisten die in deze Richtlijnen uiteengezet worden; 

 
12.1.3 zich in verbinding stellen met en diens inbreng met betrekking tot zijn taken 

vragen aan de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde); 
 

12.1.4 de resultaten van zijn onderzoeken en beoordelingen voorleggen aan de Chief 
Executive Officer (of diens gevolmachtigde); en 

 
12.1.5 van tijd tot tijd andere taken die opgedragen worden door de Chief Executive 

Officer (of diens gevolmachtigde) uit te voeren. 
 
13. Schema van Beschikbaarheid 
 
13.1 Bestaande en Nieuwe Schoenen moeten Beschikbaar voor Verkoop zijn voor alle 

Atleten die aan Toepasselijke Competities deelnemen. 
 
13.2 Als een Atleet van plan is een Nieuwe Schoen te gebruiken tijdens een Toepasselijke 

Competitie, en dit wordt door World Athletics in overeenstemming met deze Richtlijnen 
toegestaan, moet  de Nieuwe Schoen Beschikbaar voor Verkoop gesteld worden door 
de betrokken sportartikelenfabrikant en dit ten laatste één maand voorafgaand aan de 
aanvangsdatum van de eerste Toepasselijke Competitie waarin de Atleet van plan is 
de Nieuwe Schoen te gebruiken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de 
Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde). 
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13.3 In overeenstemming met hierboven vermelde Richtlijn 13.2 moet de Chief Executive 
Officer (of diens gevolmachtigde) verwittigd worden waar en op welke manier de 
Nieuwe Schoen beschikbaar voor Verkoop is, of zal gesteld worden, op het moment 
dat de goedkeuring aangevraagd wordt overeenkomstig Richtlijn 6 hierboven en Bijlage 
1 hieronder. 

 
13.4 De Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) kan, op schriftelijk verzoek, 

vragen aan de sportmiddelenfabrikant te bewijzen dat de Nieuwe Schoen Beschikbaar 
voor Verkoop is of zal worden gesteld. 

 
13.5 De procedure voor het Schema van Beschikbaarheid wordt uiteengezet in Bijlage 4. 
 
14. Naleving 
 
14.1 Atleten kunnen steeds, voor, tijdens of na een Toepasselijke Competitie, onderworpen 

worden aan Schoenencontrole en ook onmiddellijk na hun wedstrijd naar goeddunken 
van de wedstrijdorganisator en/of de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde). 
De Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) kan meer procedures voor 
Schoenencontrole overeenkomstig deze Richtlijnen aankondigen. 

 
14.2 Een Atleet die onderworpen wordt aan Schoenencontrole: 
 

14.2.1 moet de billijke aanwijzingen die de Verantwoordelijke voor de 
Schoenencontrole of een andere gemachtigde persoon die de 
Schoenencontrole uitvoert geeft, opvolgen; 

 
14.2.2 kan altijd gevraagd worden: 
 
 a. te staven welke Atletiekschoen hij draagt; 
 

b. zijn Atletiekschoen te af te geven aan de Verantwoordelijke voor de 
Schoenencontrole met het doel (bijv. door fotograferen, opmeten, enz.) 
de informatie te controleren die aan World Athletics voor verificatie 
opgestuurd wordt; en 

 
14.2.3 als hij zijn wedstrijd beëindigd heeft zijn Atletiekschoen af te geven aan de 

Scheidsrechter of de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) voor 
verdere inspectie en onderzoek (dit houdt tevens in, indien nodig, het 
opensnijden van de Atletiekschoen). De Atletiekschoen wordt verzonden naar 
de Onafhankelijke Expert en (indien haalbaar) aan de Atleet terugbezorgd in 
overeenstemming met Richtlijn 14.9.4. 

 
14.3 Als een Atleet een Wereldrecord lukt (zoals vermeld in Artikels 31 tot 35 van de 

Competitiereglementen) is die Atleet onderworpen aan de procedure in Richtlijn 14.2. 
 
14.4 Tenzij een Atleet door de Scheidsrechter opgedragen wordt hem zijn Atletiekschoen te 

bezorgen in overeenstemming met Richtlijnen 14.5 tot 14.7, moeten Atleten steeds hun 
Atletiekschoenen bij zich houden in de Opwarmingszone, de Oproepkamer en op het 
Wedstrijdterrein en mogen zij hun schoenen niet aan welk Ondersteunend Personeel 
voor Atleten dan ook afgeven of hun Atletiekschoenen op om het even welk moment in 
de menigte gooien. Om alle twijfel te vermijden: dit geldt ook als de Atleet zijn wedstrijd 
beëindigd heeft, maar nog eender welke post-competitie procedures moet vervullen. 
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14.5 Wanneer de Scheidsrechter redenen heeft om te geloven dat een Atletiekschoen of 
een specifieke technologische toepassing niet voldoet aan de letter of de geest van 
deze Richtlijnen, mag hij handelen overeenkomstig Richtlijnen 14.6 en 14.7. 

 
14.6 Als hetzij voor, hetzij tijdens een Toepasselijke Competitie de status van een 

Atletiekschoen nog niet vastgesteld werd of op een andere manier onduidelijk is, kan 
de Scheidsrechter, naar zijn goeddunken, de Atleet toe laten deel te nemen, maar na 
de wedstrijd moet de Atletiekschoen overeenkomstig Richtlijn 14.7 aan de 
Scheidsrechter afgegeven worden voor verdere inspectie en onderzoek door een 
Onafhankelijke Expert. Wanneer de Scheidsrechter de Atleet toegelaten heeft om deel 
te nemen overeenkomstig Richtlijn 14.6 wordt het resultaat van de Atleet geklasseerd 
als ‘Niet Officieel’ (“‘Uncertified’ – UNC TR5.2”). Wanneer echter reeds bekend 
gemaakt was dat een Atletiekschoen niet voldoet aan de letter of de geest van deze 
Richtlijnen, moet de betrokken Scheidsrechter zo snel als redelijkerwijze mogelijk is 
handelen overeenkomstig Richtlijn 15.1. 

 
14.7 Overeenkomstig Richtlijn 14.5 kan de Scheidsrechter de Atleet verzoeken onmiddellijk 

na het einde van de proef de schoen aan de Scheidsrechter af te geven voor verdere 
inspectie en onderzoek door een Onafhankelijke Expert. In afwachting van verdere 
inspectie en onderzoek overeenkomstig deze Richtlijn 14.7 is het gebruik van die 
Atletiekschoen of technologische toepassing tijdens Toepasselijke Competities 
verboden. 

 
14.8 Wanneer een Scheidsrechter naar zijn goeddunken volgens Richtlijn 14.6 handelt en 

de Atleet toestaat deel te nemen, maar de Atleet van plan is om vervolgens deel te 
nemen aan latere ronden van dezelfde proef of aan andere proeven op dezelfde 
wedstrijd, moet de Scheidsrechter ervoor zorgen dat de Atletiekschoen beschikbaar is 
voor de Atleet om te gebruiken in elke dergelijke volgende proef. Hoe, wanneer en op 
welke voorwaarden de schoen beschikbaar is voor de atleet tijdens de wedstrijd hangt 
af van het oordeel van de Scheidsrechter. 

 
14.9 Om elke twijfel weg te nemen en bovenop de bevoegdheden hierboven uiteengezet 

behoudt de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) het recht om, in alle 
billijkheid: 

 
14.9.1 een schriftelijke instructie aan de Scheidsrechter te verstrekken om te handelen 

in overeenstemming met Richtlijnen 14.5, 14.6 en/of 14.7; 
 

14.9.2 te allen tijde opdracht te geven aan Atleten om hun Atletiekschoen aan de 
Scheidsrechter af te geven en/of voor verdere inspectie en onderzoek ervan; 

 
14.9.3 wanneer de Atletiekschoen nog niet afgegeven werd voor, of nog niet 

onderworpen was aan verdere inspectie en onderzoek, de Atleet te verzoeken 
zijn Atletiekschoen af te geven aan de Chief Executive Officer (of diens 
gevolmachtigde) voor verdere inspectie en onderzoek; en 

 
14.9.4 de verzendingskosten voor verdere inspectie en onderzoek van de 

Atletiekschoen naar World Athletics of de Onafhankelijke Expert worden 
gedragen door de wedstrijdorganisator, die ze onmiddellijk opstuurt naar het 
door de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) meegedeelde adres. 
Hij bezorgt tevens een kopie van de verzendingsdocumenten en het 
traceernummer. Zodra de inspectie en het onderzoek voltooid zijn, zorgt World 
Athletics, als dit uitvoerbaar is, voor het terugbezorgen van de Atletiekschoen 
aan de Atleet. 
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15. Overtredingen en Sancties 
 
15.1 Wanneer een Atleet: 
 

15.1.1 hetzij door de Scheidsrechter, hetzij door de Verantwoordelijke voor de 
Schoenencontrole betrapt wordt op het gebruik van een Atletiekschoen die niet 
voldoet aan deze Richtlijnen; of 

 
15.1.2 geen gevolg geeft aan om het even welke opdracht of onderrichting van de 

Scheidsrechter in verband met deze Richtlijnen; of 
 
 15.1.3 zich niet aanbiedt bij de Schoenencontrole wanneer hem dat gevraagd werd; 
 
 kan de Atleet gediskwalificeerd worden. 
 
15.2 Wanneer een Atleet die gediskwalificeerd werd overeenkomstig Richtlijn 15.1 reeds 

aan een wedstrijd deelgenomen had, dan heeft dergelijke diskwalificatie alle daaruit 
voortvloeiende gevolgen voor de Atleet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het 
ongeldig verklaren van de prestatie van de Atleet wegens het niet nakomen van deze 
Richtlijnen, het vervallen van alle titels, toelagen, medailles en prijzen- en startgelden. 

 
15.3 Bovenop elke diskwalificatie van de Atleet door de Scheidsrechter, of wanneer te allen 

tijde uitkomt dat hetzij een Atleet, hetzij diens vertegenwoordigers (met inbegrip van 
sportartikelenfabrikanten die hen subsidiëren of sponsoren) en/of de Federatie, 
aangesloten bij World Athletics tegen de letter of de geest van deze Richtlijnen (met 
inbegrip van Artikel 5 van de Technische Reglementen dat in voege was voorafgaand 
aan deze Richtlijnen of eender welk ander Reglement daaromtrent) handelden of 
hebben gehandeld, behoudt de Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) zich 
het recht voor een reeks sancties op te leggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: 

 
15.3.1 de Atleet en/of de Federatie aangesloten bij World Athletics een waarschuwing 

te geven; 
 

15.3.2 een boete op te leggen aan de Atleet en/of Federatie aangesloten bij World 
Athletics; 

 
15.3.3 de Atleet te diskwalificeren en de prestaties van de Atleet ongeldig te verklaren 

wegens niet-naleving van deze Richtlijnen met alle voor de Atleet daaraan 
verbonden gevolgen, met inbegrip van het vervallen van alle titels, toelagen, 
medailles, punten en prijzen- en startgelden; 

 
15.3.4 een Bestaande Schoen, een Nieuwe Schoen, een Ontwikkelingsschoen of 

Aangepaste Schoen als niet conform de Richtlijnen te verklaren; 
 

15.3.5 een Bestaande Schoen, een Nieuwe Schoen of een Ontwikkelingsschoen van 
de lijst met schoenen die door World Athletics werden goedgekeurd te 
verwijderen; en 

 
15.3.6 voor een billijke tijd uitstellen van de goedkeuring van erop volgende aanvragen 

voor een Bestaande Schoen, een Nieuwe Schoen, een Ontwikkelingsschoen of 
een Aangepaste Schoen van een bepaalde schoenenfabrikant. 

 
15.4 De Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) kan, als hij dat aangewezen acht, 

de redenen voor om het even welke sanctie die overeenkomstig deze Richtlijn 15 
opgelegd werd, omroepen, publiceren of op een andere manier bekendmaken. 
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15.5 De Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) kan naast het nemen van actie 

volgens deze Richtlijnen elke potentiële inbreuk op deze Richtlijnen, via Toepasselijke 
Personen, doorverwijzen naar de Integriteitseenheid voor Atletiek. 

 
15.6 Elke potentiële inbreuk op deze Richtlijnen door Toepasselijke Personen kan leiden tot 

een inbreuk tegen de Integriteits Gedragscode en, daar bovenop tot om het even welke 
actie onder Richtlijn 14 en/of Richtlijn 15.3 en kan het onderwerp worden van 
onderzoek en vervolging door de Integriteitseenheid voor Atletiek volgens de 
Verslaggevings-, Onderzoeks- en Vervolgingsreglementen (Niet Doping Gerelateerd) 
van de Integriteitseenheid voor Atletiek en mogelijk tot procedures onder de 
Disciplinaire Gerechtsregels. 
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BIJLAGE 1 

GOEDKEURINGSPROCEDURE VOOR NIEUWE SCHOENEN, ONTWIKKE- 
LINGSSCHOENEN OF AANGEPASTE SCHOENEN 

 
1. Wanneer de intentie bestaat om een Nieuwe Schoen, een Ontwikkelingsschoen1 of een 

Aangepaste Schoen2 te dragen tijdens een Toepasselijke Competitie, moet een 
formulier met de Atletiekschoenspecificaties ingevuld worden door de betrokken 
sportartikelenfabrikant, of wanneer van toepassing door de Atleet (d.w.z. als die zelf de 
Atletiekschoen aanpast en er geen sportartikelenfabrikant bij betrokken is), en 
voorgelegd worden aan World Athletics. Dit formulier moet de volgende informatie 
bevatten: 

  

 1.1 merknaam van de sportartikelenfabrikant en schoen-/modelnaam; 
 

1.2 maat, afmetingen, zooldikte, constructie (met inbegrip van het aantal platen en 
de constructie ervan, technologische toepassingen (daarbij inbegrepen of hij 
enige slimme technologie, sensoren of adaptieve technologie bevat), datum van 
beschikbaarheid, foto, grafieken; 

  
1.3 de bevestiging of het om een Nieuwe Schoen, een Ontwikkelingsschoen of een 

Aangepaste Schoen gaat; en 
 
1.4 als het verzoek slaat op een Aangepaste Schoen overeenkomstig Richtlijn 7.2, 

is de relevante medische informatie met betrekking tot de lichamelijke 
gezondheid van de atleet en het medisch advies, medisch verslag of de 
medische informatie met de vermelding van de redenen waarom de aanpassing 
noodzakelijk is, vereist. 

 
2. Wanneer dit gevraagd wordt door World Athletics, moet een voorbeeld van de Nieuwe 

Schoen of de Ontwikkelingsschoen, of waar van toepassing, van de Aangepaste 
Schoen ingediend worden bij World Athletics, hetzij door de Atleet3 zelf, hetzij door de 
sportartikelenfabrikant, voor verder onderzoek door een Onafhankelijke Expert. 

 
3. World Athletics zal redelijke inspanningen doen om zijn onderzoek zo snel als praktisch 

haalbaar is te beëindigen (indien mogelijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de 
Nieuwe Schoen door de Onafhankelijke Expert). 

 
4. Na goedkeuring neemt World Athletics de Nieuwe Schoen of Ontwikkelingsschoen op 

in de lijst van goedgekeurde Atletiekschoenen. Aangepaste Schoenen worden daarin 
niet opgenomen, aangezien aanpassingen gemaakt worden aan Bestaande Schoenen 
die verondersteld worden goedgekeurd te zijn of Nieuwe Schoenen die goedgekeurd 
zijn. Zie Richtlijn 7 van deze Richtlijnen. 

 
5. Behalve Ontwikkelingsschoenen mogen Nieuwe Schoenen, zodra ze opgenomen zijn 

in de lijst van goedgekeurde Atletiekschoenen van World Athletics gebruikt worden 
tijdens Toepasselijke Competities en niet daarvoor. Voor de periode gedurende 
dewelke een Ontwikkelingsschoen mag gebruikt worden, zie Bijlage 2. 

 
6. World Athletics behoudt zich het recht voor om maatregelen betreffende de praktische 

toepassing van de goedkeuringsprocedure die het noodzakelijk acht met inbegrip van 

                                                      
1 Voor Ontwikkelingsschoenen moeten daarenboven de procedures en informatie uiteengezet in Bijlage 2 gevolgd worden 
2 Als een Atleet zijn Atletiekschoen aanpast zonder dat een sportartikelenfabrukant betrokken is, is hijzelf verantwoordelijk voor 
die aanpassing overeenkomstig Richtlijn 7 van World Athletics 
3 Zie voetnoot 2 
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het gebruik van technologische toepassingen (bijv. unieke codes, keurmerk, enz.) in te 
voeren, en de naleving ervan deel te laten uitmaken van deze Richtlijnen. 

 
7. World Athletics behoudt zich het recht voor om te allen tijde een goedgekeurde 

Atletiekschoen van haar gepubliceerde lijst te schrappen als deze niet langer voldoet 
aan deze Richtlijnen. 
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BIJLAGE 2 

ONTWIKKELINGSSCHOEN 
 
1. Voor Ontwikkelingsschoenen moet de sportartikelenfabrikant, op hetzelfde moment dat 

hij de specificatie volgens Bijlage 1 indient, het invulformulier voor 
ontwikkelingsschoenen invullen en indienen. Het moet volgende informatie bevatten: 

 
1.1 merk van de sportmiddelenfabrikant en naam of nummer van de schoen/het 

model; 

 

1.2 een lijst met data en namen van de eerste en alle daarop volgende competities 

waar de gesponsorde of gesubsidieerde Atleet van plan is een 

Ontwikkelingsschoen te gebruiken binnen de periode van 12 maanden te 

starten vanaf de datum van het eerste gebruik van de Ontwikkelingsschoen; 

 

1.3 een leesbare code (d.w.z. dat ze gescand kan worden of bestaat uit een link) 

die uniek is voor de Ontwikkelingsschoen en die hetzij kan aangebracht zijn op 

een zichtbare plaats in of op de Ontwikkelingsschoen, hetzij aan de Atleet 

bezorgd op papier of op een telefoontoestel om aan de officiëlen van de 

wedstrijd te kunnen tonen. De code moet hetzij het formulier van de 

Ontwikkelingsschoen bevatten, hetzij de informatie die erin vermeld is; 

 

1.4 bevestiging van de uiterste datum waarop de sportartikelenfabrikant de 

uiteindelijke versie van de Ontwikkelingsschoen Beschikbaar voor Verkoop zal 

stellen (d.w.z. wanneer het de bedoeling is dat de Ontwikkelingsschoen een 

Nieuwe Schoen wordt), zie paragraaf 5 hieronder. 

 

2. Elke wijziging in de data van de competities vermeld in het formulier voor 

Ontwikkelingsschoenen moet schriftelijk aan World Athletics gemeld worden en een 

aangepast Formulier voor Ontwikkelingsschoenen ingediend. 

 

3. Na goedkeuring zal World Athletics op zijn website een lijst publiceren met 

goedgekeurde Ontwikkelingsschoenen met daarin vermeld de datum vanaf wanneer 

de Ontwikkelingsschoen mag gebruikt worden en de vervaldatum van de goedkeuring. 

Er zal geenszins informatie inzake technologie of eigendomsrecht van de 

sportartikelenfabrikant bekend gemaakt worden. 

 

4. Na de vervaldatum of wanneer het gebruik van de Ontwikkelingsschoen stopt 

vooraleer deze vervaldatum verstreken is, wordt de Atletiekschoen niet langer 

beschouwd als Ontwikkelingsschoen en kan hij alleen verder gebruikt worden wanneer 

de sportartikelenfabrikant volgens paragraaf 5.2 hieronder beslist om de 

Ontwikkelingsschoen voor te stellen als een Nieuwe Schoen. De Ontwikkelingsschoen 

wordt van de lijst met goedgekeurde Ontwikkelingsschoenen verwijderd na de 

vervaldatum of na de datum waarop hij niet langer gebruikt wordt. 

 

5. Als de sportartikelenfabrikant beslist om: 
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5.1 niet door te gaan met de Ontwikkelingsschoen, zodat hij ofwel niet Beschikbaar 

voor Verkoop wordt gesteld ofwel niet voldoet aan de vereisten van het 

Schema van Beschikbaarheid, behoudt World Athletics zich het recht voor om 

aan de sportartikelenfabrikant bijkomende informatie te vragen over het niet 

verder gebruiken van de Ontwikkelingsschoen; 

 

5.2 door te gaan met het maken van een gefinaliseerde versie van de 

Ontwikkelingsschoen (d.w.z. dat deze slaagt voor de prestatie- en 

veiligheidstests, enz.), wordt de Ontwikkelingsschoen beschouwd als een 

Nieuwe Schoen waarvoor een schriftelijke toestemming van World Athletics 

nodig is in overeenstemming met Richtlijn 6 van deze Richtlijnen (d.w.z. dat de 

gefinaliseerde versie van de Ontwikkelingsschoen voldoet aan de vereisten die 

in deze Richtlijnen uiteengezet worden) waarbij om het even welke wijziging 

eraan gemeld wordt of bevestigd dat geen wijzigingen aan de 

Ontwikkelingsschoen werden aangebracht. 

 

6. World Athletics behoudt zich het recht voor om maatregelen betreffende de praktische 

toepassing van de goedkeuringsprocedure die het noodzakelijk acht met inbegrip van 
het gebruik van technologische toepassingen (bijv. unieke codes, keurmerk, enz.) in te 
voeren, en de naleving ervan deel te laten uitmaken van deze Richtlijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Richtlijnen Atletiekschoenen van World Athletics, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2021, in voege vanaf 01 januari 2022 
18 

BIJLAGE 3 

TABEL VAN ZOOLDIKTES VAN ATLETIEKSCHOENEN 
 
Tabel van de Diktes van de Schoenzool – In voege tot 31 oktober 2024 

 
Proef Maximale dikte van de zool 

(volgens Richtlijn 10.6). 
Verdere Vereisten van het 
Artikel 

Kampproeven 
(uitgezonderd 
Hinkstap) 

20mm Is van toepassing op alle 
Werpproeven en Verticale en 
Horizontale proeven, behalve het 
Hinkstapspringen. Voor alle 
Kampproeven mag de zool in het 
midden van het voorste gedeelte 
van de voet van de atleet niet 
hoger zijn dan de zool in het 
midden van de hiel van de atleet 
waarnaar verwezen wordt in 
Richtlijnen 10.3 en 10.4 (d.w.z. in 
het midden van de schoen op 
12% en 75% van de inwendige 
lengte). 

Hinkstap 25mm De zool in het midden van het 
voorste gedeelte van de voet van 
de atleet mag niet hoger zijn dan 
de zool in het midden van de hiel 
van de atleet waarnaar verwezen 
wordt in Richtlijnen 10.3 en 10.4 
(d.w.z. in het midden van de 
schoen op 12% en 75% van de 
inwendige lengte). 

Loopproeven op de 
piste (met inbegrip van 
horden) van minder 
dan 800m 

20mm Voor aflossingen is het artikel 
van toepassing voor de afstand 
die elke atleet loopt. 

Loopproeven van 
800m en meer op de 
piste (met inbegrip van 
steeple) 

25mm Voor aflossingen is het artikel 
van toepassing voor de afstand 
die elke atleet loopt. Voor 
Snelwandelwedstrijden is de 
maximale dikte dezelfde als bij 
de Wegwedstrijden. 

Veldlopen 25mm voor spikes of 40mm 
voor schoenen zonder pinnen 

Atleten mogen spikes of 
schoenen zonder pinnen (d.w.z. 
schoenen voor op de weg) 
gebruiken. Als ze spikes 
gebruiken mag de zool niet 
dikker zijn dan 25mm, als ze 
schoenen zonder pinnen 
gebruiken mag de zool niet 
dikker zijn dan 40mm. 

Wegwedstrijden 
(Loopwedstrijden en 
Snelwandelwedstrijden 

40mm  

Berg- en Trailwedstrij-
den 

Eender welke dikte  
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Nieuwe Tabel van de Diktes van de Schoenzool – In voege vanaf 1 november 2024 
 

Proef Maximale dikte van de zool 
(volgens Richtlijn 10.6). 

Verdere Vereisten van het 
Artikel 

   
Loopproeven op de 
piste (met inbegrip van 
horden en steeple) 

20mm spikes of schoenen 
zonder pinnen 

Voor aflossingen is het artikel 
van toepassing voor de afstand 
die elke atleet loopt. 
Voor Snelwandel Aflossings-
wedstrijden op de Piste is de 
maximaal toegelaten zooldikte 
dezelfde als voor Wedstrijden op 
de Weg 

Kampproeven  20mm Voor alle Springproeven mag de 
zool in het midden van het 
voorste gedeelte van de voet van 
de atleet niet hoger zijn dan de 
zool in het midden van de hiel 
van de atleet waarnaar verwezen 
wordt in Richtlijnen 10.3 en 10.4 
(d.w.z. in het midden van de 
schoen op 12% en 75% van de 
inwendige lengte). 

Wegwedstrijden 
(Loopwedstrijden en 
Snelwandelwedstrijden 

40mm  

Veldlopen 25mm voor spikes of 40mm 
voor schoenen zonder pinnen 

Atleten mogen spikes of 
schoenen zonder pinnen (d.w.z. 
schoenen voor op de weg) 
gebruiken. Als ze spikes 
gebruiken mag de zool niet 
dikker zijn dan 25mm, als ze 
schoenen zonder pinnen 
gebruiken mag de zool niet 
dikker zijn dan 40mm. 

Berg- en Trailwedstrij-
den 

Eender welke dikte  

 

Belangrijke opmerking: Overeenkomstig Richtlijn 5.3 wordt een Bestaande Schoen met een 
zooldikte die de maximale diktes vermeld in de tabel hierboven overschrijdt niet langer 
aanvaard en mag hij dus niet meer gebruikt worden tijdens Toepasselijke Competities. 
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BIJLAGE 4 

PROCEDURE VOOR BESCHIKBAARHEID VAN ATLETIEKSCHOENEN 
 

1. Een Atletiekschoen is verkrijgbaar via de verkoopskanalen van een sportfabrikant die 
detailverkoop in fysieke winkels, websites van merken of apps en e-commerce (daarbij 
begrepen pre-order periodes van ten minste één maand) omvatten. 

 
2. Hoewel Bestaande Schoenen beschouwd worden als te voldoen of reeds voldoen aan 

de vereisten van de Beschikbaarheid voor de Verkoop, kan World Athletics aan 
sportfabrikanten bewijzen vragen van die beschikbaarheid. 

 
3. Bij zijn verzoek tot goedkeuring van een Nieuwe Schoen moet een sportfabrikant 

informatie bezorgen over de Beschikbaarheid van de Atletiekschoen (d.w.z. waar en 
hoe deze kan gekocht worden). De tijdlimiet daarvoor is ten minste één maand 
voorafgaand aan een Toepasselijke Competitie. 

 
4. Wanneer de gevraagde informatie niet bezorgd wordt, wordt de schoen niet 

goedgekeurd en niet toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde schoenen. De Nieuwe 
Schoen mag niet gebruikt worden, tenzij hij op de lijst met goedgekeurde schoenen 
staat. 

 
5. Nieuwe Schoenen die Beschikbaar zijn voor Verkoop moeten in voldoende mate in 

voorraad zijn (in alle maten) en zijn onderworpen aan toeleveringsketens en 
productietermijnen. Een schoenenfabrikant is niet verplicht zijn voorraden opnieuw aan 
te vullen met Atletiekschoenen die Beschikbaar voor Verkoop geweest zijn en 
uitverkocht zijn. 

 
6. Als een Nieuwe Schoen niet langer Beschikbaar is voor Verkoop (d.w.z. dat hij 

uitverkocht is in afwachting van het opnieuw aanvullen van de voorraden, hij niet meer 
gemaakt wordt, er problemen zijn met de toeleveringsketens die invloed hebben op de 
fabrikant of op de toelevering, enz.) kan de Atleet die zich de Nieuwe Schoen wenst 
aan te schaffen, afhankelijk van de mogelijkheid van de betrokken sportfabrikant om 
nieuwe voorraden van de Nieuwe Schoen te leveren, er voor kiezen op het aanleggen 
van een nieuwe voorraad van de Nieuwe Schoen te wachten of zich een andere 
Bestaande of Nieuwe Schoen die Beschikbaar is voor Verkoop aan te schaffen. 

 
7. World Athletics zal controles uitvoeren door sportfabrikanten te verzoeken te bewijzen 

dat de Atletiekschoen Beschikbaar is/was voor Verkoop. 
 
8. Als bewezen werd dat de Atletiekschoen Beschikbaar is/was voor Verkoop moet geen 

verdere actie ondernomen worden. 
 
9. Als daarvan geen bewijs geleverd werd, voldoet de Nieuwe Schoen niet en dan: 
 

a. wordt de schoen geschrapt van de lijst van goedgekeurde schoenen; 
b. wordt dit meegedeeld aan Federaties aangesloten bij World Athletics/Atleten; 

en 
c. worden de resultaten van (een) Atleet/Atleten die de schoen gebruikte(n) 

dienovereenkomstig aangeduid met ‘UNC TR5.2’ (uncertified – niet officieel). 
 
10. Als een sportfabrikant niet in staat is te bewijzen dat een Nieuwe Schoen Beschikbaar 

is voor Verkoop, kan World Athletics de goedkeuring van de Nieuwe Schoen intrekken 
tot het ogenblik dat de sportfabrikant het gevraagde bewijs dat aantoont dat de Nieuwe 
Schoen Beschikbaar is voor Verkoop kan verstrekken. 
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11. De Chief Executive Officer (of diens gevolmachtigde) van World Athletics kan, op 
schriftelijk verzoek van de Wereldfederatie van de Sportartikelenindustrie, afzien van 
één of alle in deze Bijlage 4 uiteengezette vereisten in omstandigheden buiten de 
redelijke controle van de sportartikelenindustrie om die het de sportartikelenindustrie 
onmogelijk maken om een Nieuwe Schoen Beschikbaar te stellen voor Verkoop in 
overeenstemming met deze Bijlage 4, op voorwaarde dat de sportartikelenindustrie 
redelijke inspanningen geleverd heeft, die de Chief Executive Officer (of diens 
gevolmachtigde) als voldoende acht, om dit te doen. 

 
 


