
JUIST OF FOUT – correctiemodel 
 

1. Een scheidsrechter moet altijd eerst een gele kaart geven vooraleer hij een rode kaart kan 
geven.  

Fout (art. 125.5 noot i – zie ook art. 144.2 noot) 
 

2. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de toepassing van de reglementen en moet 
beslissen in alle technische zaken die zich voordoen tot en met de podiumceremonie. Deze 
eindigt zodra de atleten het podium verlaten hebben. 

     Fout (art. 125.2 noot) 
 

3. Als een commissaris een overtreding vaststelt, kan hij dit niet enkel aanduiden op de 
looppiste, maar mag hij daar eventueel ook een schets van maken op een blad papier 

     Juist (art. 127.4 noot i) 
 

4. Wanneer een atleet geen geldige poging liet optekenen, wordt dit aangeduid op het 
resultatenblad met “NM”. 

     Juist (art. 132.4) 
 

5. Wanneer een atleet niet gestart is, wordt dit op het resultatenblad aangeduid met “-“. 
     Fout (art. 132.4) 
 

6. In wedstrijden die bestaan uit meer dan 3 beurtronden mag de scheidsrechter bij de laatste 
beurtronde niet toestaan een poging te doen in een andere volgorde. 

     Juist (art. 142.3 noot) 
 

7. Wanneer een atleet deelneemt aan een loopwedstrijd zonder wedstrijdbib (=borst- of 
rugnummer) kan hij gediskwalificeerd worden. 

     Fout (moet) (art. 143.11) 
 

8. Wanneer het wedstrijdtempo aangegeven wordt door een gedubbelde atleet kan er 
gediskwalificeerd worden zonder voorafgaande waarschuwing. 

     Juist (art. 144.2 noot) 
 

9. Bij het verspringen mag een jurylid tijdens de wedstrijd de atleet aanwijzen hoever hij bij 
bij zijn poging voor de afzetplank afstootte. 

     Fout (art. 144.3 (e)) 
 

10. Gemengde loopwedstrijden van 5000m of langer in het stadion moeten op voorhand 
aangevraagd worden bij de verantwoordelijke federatie. Eens dit gebeurd is, mogen ze 
steeds doorgaan. 

     Fout (art. 147 noot ii) 
 

11. Bij gemengde loopwedstrijden van 5000m of langer mag een vrouw het tempo aangeven 
voor een man, maar niet omgekeerd. 

     Fout (art. 147 noot iii) 
 

12. De scheidsrechter van de loopwedstrijden zorgt ervoor dat de windmeter op de juiste plaats 
staat. 

     Juist (art. 163.10) – Kampproeven art. 184.11 
 

13. Wanneer een atleet een horde in een andere baan dan de zijne omver loopt of in ernstige 
mate verplaatst, wordt hij gediskwalificeerd. 

     Juist (art. 168.6) 
 

14. Ingeval een atleet, om wat voor reden ook, gehinderd wordt in een poging, of wanneer een 
poging niet correct kan worden genoteerd, heeft de scheidsrechter het recht hem een 
vervangende poging toe te kennen. Deze mag gegeven worden op het einde van de 
beurtronde. 

     Fout (art. 180.17) 



 
15. De nullijn die over de valmat bij het polsstokspringen loopt, mag 50mm breed zijn. 

     Juist (art. 183.1 noot) 
 

16. Wanneer een atleet wegens onsportief gedrag uitgesloten wordt bij een 100m mag hij de 
wedstrijd verspringen waaraan hij gelijktijdig deelnam, verder afwerken. 

     Fout (art. 145.2) 
 

17. Wanneer een atleet wegens onsportief gedrag uitgesloten wordt bij een 100m mag hij ook 
niet meer deelnemen aan de 4x100m waarvoor hij ingeschreven is. 

     Juist (art. 145.2) 
 

18. Een klacht betreffende het resultaat of het verloop van de wedstrijd moet uiterlijk 30 
minuten na het beëindigen van de wedstrijd ingediend worden. 

     Fout (art. 146.2) 
 

19. Elke gebogen startlijn op de looppiste mag verlengd worden tot voorbij de buitenste 
baanlijn op voorwaarde dat daar hetzelfde kunststofoppervlak aanwezig is. 

     Juist (art. 162.1 noot ii) 
 

20. Alle loopwedstrijden moeten gestart worden door het schot van het door de starter 
omhooggehouden startpistool. 

     Fout (art. 162.2) 
 
2 punten per juist antwoord 
0 punten wanneer geen antwoord 
- 1 per foutief antwoord 
 
 

BARRAGE - correctiemodel 

 
Hoogspringen 
 
 1,30 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,65 1,63 1,65 1,67 1,65 Res. Pl. 
A 0 0 XXX          1,40 8 
B 0 X0 X0 XXX         1,45 7 
C   0 0 0 0 XXX X 0 0 X X 1,65 2 
D    0 0 0 XXX X 0 X   1,63 3 
E    0 0 0 XXX X 0 X   1,63 3 
F    0 0 XXX       1,55 6 
G    0 0 0 XXX X O O X 0 1,65 1 
H     0 0 XXX X 0 X   1,63 3 
 
 
Vul de barragehoogten in.   (2 punten) 
 
 
Maak de uitslag op.   (2 punten voor resultaten, 2 punten voor plaatsen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DISCUS- HAMERKOOI - correctiemodel 

 
Hoe worden de beweegbare panelen van een werpkooi geplaatst bij: 
 
 
- discuswerpen? 
 Panelen evenwijdig met de sectorlijnen   (2 punten) 
 
- een hamerslingeraar die linksom (tegenwijzerzin) draait? 
 Gezien met het gezicht naar de sector: linker paneel haaks op de  
 sectorlijn, rechter paneel evenwijdig aan de sectorlijn  (2 punten) 
- een hamerslingeraar die rechtsom (wijzerzin) draait? 
 Gezien met het gezicht naar de sector: echter paneel haaks op de  
 sectorlijn, linker paneel evenwijdig aan de sectorlijn  (2 punten) 
 
 

TABEL HINKSTAPSPRINGEN - correctiemodel 

 
    nieuwe 

volgorde 
   prestatie plaats 

A 13,23 12,76 13,35 4 13,00 X 13,77 13,77 3 
B X X X / 10,85 10,68 11,00 NM / 
C 13,79 - 13,98 5 14,03 - X 14,03 2 
D 13,35 13,22 13,09 3 - - X 13,35 4 
E 15,13 15,00 14,89 6 15,67 X 15,43 15,67 1 
F X X X / 15,51 15,97 15,80 NM / 
G 12,85 9,39 12,72 1 X 12,56 X 12,85 6 
H X X X / 12,44 12,68 9,87 NM / 
I 12,97 11,56 X 2 11,99 X X 12,97 5 

 
Noteer de nieuwe volgorde na 3 pogingen.   (2 punten) 
 
Noteer de beste prestatie na 6 pogingen.   (2 punten) 
 
Noteer de plaats.   (2 punten) 
 
Verbeter eventuele fouten.   (2 punten) 
 
 

TABEL SPEERWERPEN - correctiemodel 

 
    nieuwe 

volgorde 
   prestatie plaats 

A 78,56 73,76 76,29 8 X 65,78 75,67 78,56 3 
B 72,01 69,88 67,52 7 73,54 72,09 75,71 75,71 4 
C X - X 1 81,22 X X 81,22 1 
D 54,77 49,93 53,37 4 r / / 54,77 7 
E 63,66 67,00 59,97 6 60,76 63,52 X 67,00 5 
F 47,81 55,54 48,81 5 X X 56,07 56,07 6 
G X X X 2 - X 81,22 81,22 1 
H 32,07 28,73 X 3 27,89 25,39 26,63 32,07 8 

 
Noteer de nieuwe volgorde na 3 pogingen.   (2 punten) 
 
Noteer de beste prestatie na 6 pogingen.   (2 punten) 
 
Noteer de plaats.   (2 punten) 
 
Verbeter eventuele fouten.   (1 punt) 



TALMTIJDEN - correctiemodel 

 

Polsstok 
 
 3,10 3,20 3,30 3,40 3,45 3,50 3,55 3,60 3,65 
A 0 - 0 - 0 - 0 X- XX 
B   X0 - 0 - 0 - XX 

 
 
Wat is de talmtijd van atlete B bij haar eerste poging op 3,30m?  
 1 minuut   (2 punten) 
 
Wat is de talmtijd van atlete B bij haar 3de poging op 3,65m? Verduidelijk jouw antwoord. 
 2 minuten, de lathoogte werd nog niet aangepast naar een volgende hoogte   (2 punten) 
 
Wat is de talmtijd van een atleet die nog alleen in wedstrijd is bij het polsstokspringen in een 
meerkamp? 
 3 minuten   (2 punten) 
 
 

ZWENKLIJN - correctiemodel 

 

 
 
                                                  Looprichting      Zwenklijn 
 
 
Duid op de tekening hierboven met een vierkant van ongeveer 2mm x 2mm de exacte positie aan 
van het kegeltje aan de rechterkant van baan 2.  (1,5 punten) 
 
Bij welke loopproeven (outdoor en indoor) kan het nodig zijn kegeltjes te plaatsen of moeten 
kegeltjes geplaatst worden aan de zwenklijn?       (4,5 punten) 
 
Op de baanlijn, vòòr de zwenklijn 
 
Outdoor: 800m – 4x200m – 4x400m – 4x800m – medley aflossing 
 
Indoor: 400m – 800m – 4x200m – 4x800m 
 
 
 
 

 

 



TIENKAMP – 400m - correctiemodel 

 
 
 Prestatie Rangschikking 
A 52”21 YC                       

3 
B 51”98 DQ 
C 50”83 1 
D 51”90 2 
E  DNS 
F  DNF 
 
a. Maak de rangschikking op in de wetenschap dat: 
 
 1. B twee valse starts heeft veroorzaakt; 
 
 2. E niet gestart is; 
 
 3. F gestopt is na 100m. 
 
b. Welke atleten kunnen verder deelnemen aan de tienkamp? 
 
c. A krijgt een gele kaart wegens protesteren. Hoe duid je dit aan in de uitslag? 
 
a. 4 punten 
b. 2 punten 
3. 1 punt 
 
 

HORIZONTALE SPRONGEN - correctiemodel 

 
Na zijn sprong komt een atleet zich beklagen dat hij gehinderd werd. Wat doe je? 
 
a. Als het gaat over de 2de beurtronde en de wedstrijd werd verder gezet. 
 
b. Als het gaat over de 6de beurtronde en de atleet staat 4de gerangschikt. 
 
a. ik sta hem een vervangende poging toe en dit zo snel mogelijk.   2 punten 
 
b. ik sta hem onmiddellijk een vervangende poging toe en houd rekening met de talmtijd voor   
opeenvolgende sprongen.   2 punten 
 
 

WINDMETER LOOPPROEVEN  

 
Je bent scheidsrechter en dus verantwoordelijk voor de correcte opstelling van de windmeter. Je 
hebt geen meter bij en ook geen tijd om er iemand een te vragen. Hoe ga je te werk om de 
windmeter op de juiste hoogte te plaatsen? 
Ik leg de windmeter dwars over een baan, de breedte van een baan is immers gelijk aan de hoogte 
van de windmeter   1 punt 
 
Wat is de juiste hoogte? 
1,22m   1 punt 
 
Op welke afstand van de aankomst moet de windmeter opgesteld worden? 
50m   1 punt 
 
 



Welk merkteken op een Belgische piste komt overeen met de positie van de windmeter bij 
loopwedstrijden? 
De (zwarte) sluithaak van de 3de aflossingszone van de 4 x 60m   1 punt 
 
Je stelt vast dat er reeds enkele reeksen 100m werden gelopen met de windmeter in de verkeerde 
richting. Wat doe je? 
Ik draai hem zo snel mogelijk in de juiste richting en verander op de uitslag van de reeds gelopen 
reeksen – in + en omgekeerd   1 punt 
 
Wat doe je als in vorig geval op het oorspronkelijke resultatenblad een wind van – 2 m/s 
opgetekend werd? 
Deze prestaties schrappen wegens niet homolgeerbaar. 9 op 10 was dit voor afronding een waarde 
boven de 2 m/s    1 punt 
 
Hoe lang moet de windsnelheid gemeten worden bij een 110m hordewedstrijd? 
13 seconden   1 punt 
 
Vanaf wanneer moet de wind gemeten worden bij een 300m wedstrijd? 
Bij de 300m wordt er geen wind gemeten   1 punt 
 


