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Hoofdstuk 12 Meerkampen 

Artikel 89 MEERKAMPEN (IAAF Rule 200) 
 
1. Alle in dit artikel genoemde meerkampen worden op twee opeenvolgende dagen in de aangegeven 

volgorde verwerkt. Uitzondering is de vijfkamp mannen en jongens A, die op één dag in de aange-
geven volgorde wordt verwerkt. 

 
2. Naar goeddunken van de scheidsrechter voor de meerkamp en waar mogelijk, is het gewenst voor 

elke deelnemer een pauze toe te staan van tenminste dertig minuten tussen het einde van het ene 
onderdeel en het begin van het volgende onderdeel. 
Zo mogelijk moet de tijd tussen het einde van het laatste onderdeel op de eerste dag en het begin 
van het eerste onderdeel op de tweede dag tenminste 10 uur bedragen. 

 
3. De volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt vóór elk afzonderlijk onderdeel door 

middel van loting beslist. Voor de 100 meter, 200 meter, 400 meter, de 100 meter horden en de 110 
meter horden worden de deelnemers door de scheidsrechter voor de meerkamp c.q. de gedele-
geerde van de sector Atletiek in groepen ingedeeld, zodat er bij voorkeur vijf of meer deelnemers 
starten in elke groep, doch nooit minder dan drie. 
In de meerkamp moeten de series voor het laatste onderdeel zodanig worden samengesteld, dat 
één groep de leidende deelnemers na het voorlaatste onderdeel omvat. Voor het overige mogen de 
series voor een volgend onderdeel worden samengesteld en geloot op het moment, dat de deel-
nemers van een voorgaand onderdeel beschikbaar komen. 
De scheidsrechter voor de meerkamp heeft de bevoegdheid de indeling te wijzigen in de gevallen 
dat hij dit wenselijk acht. 

 
4. Voor alle onderdelen gelden de desbetreffende reglementaire bepalingen, met de volgende uitzon-

deringen: 
a. Bij het verspringen en alle werponderdelen mag iedere deelnemer slechts drie pogingen doen. 
b. Ingeval er geen volautomatische elektronische tijdmeetapparatuur beschikbaar is, moet de 

tijd van elke deelnemer opgenomen worden door drie onafhankelijke tijdwaarnemers. Als om  
welke reden dan ook slechts twee tijden opgenomen worden en deze tijden verschillen van  
elkaar, wordt de minst goede tijd gehonoreerd. 

c. Op alle looponderdelen (inclusief de hordeonderdelen) vindt uitsluiting van de deelnemer 
plaats na twee valse starts. 

d. Het beginnen op een lagere aanvangshoogte bij het hoogspringen en het polsstokhoogsprin-
gen dan door de organisatie c.q. de gedelegeerde van de sector Atletiek is vastgesteld, is toe-
gestaan, mits dit voor de wedstrijd bij de wedstrijdleider wordt aangevraagd. Het interval tot 
aan de vooraf vastgestelde aanvangshoogte moet bij het hoogspringen steeds minstens 10 cm 
zijn en bij het polsstokhoogspringen steeds minstens 20 cm. 

 
5. Na elk onderdeel moeten de deelnemers worden geïnformeerd over het bereikte puntentotaal en 

over het klassement. 
Er kan voor elk onderdeel slechts één systeem van tijdmeting worden gebruikt. Voor records wor-
den echter volautomatische elektronische tijden gebruikt, ongeacht of die tijden op dat onderdeel 
ook voor de andere deelnemers beschikbaar zijn. 
Bij gebruik van volautomatische elektronische tijdmeting worden de tijden opgegeven tot op 1/100 
van een seconde. De puntentoekenning geschiedt volgens de daarvoor bestemde tabel ook op 
1/100 van seconden. 

 
6. Winnaar van de meerkamp is degene, die het hoogste totaal aantal punten heeft behaald. Voor de 

telling wordt gebruik gemaakt van de IAAF Scoring Tables, uitgave 1998 (voor senioren en A/B ju-
nioren), resp. de Puntentelling voor C/D jeugd en pupillen, uitgave 2001 (voor C/D junioren en pupil-
len). 

 
7. Bij gelijk eindigen is winnaar degene, die op een groter aantal onderdelen meer punten per onder-

deel heeft behaald dan degene, die gelijk met hem is geëindigd. Als dit niet tot een beslissing leidt, 
is winnaar degene, die in een van de onderdelen de meeste punten heeft behaald. Als dit eveneens 
niet tot een beslissing leidt, is winnaar degene, die op een tweede onderdeel het hoogste aantal 
punten heeft behaald, etc. Dit geldt ook voor beslissingen met betrekking tot alle andere plaatsen in 
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het klassement. 
 
8. Het is een deelnemer, die niet poogt te starten of geen poging doet op een van de onderdelen, niet 

toegestaan op de volgende onderdelen uit te komen. Hij wordt geacht de wedstrijd te hebben verla-
ten. In de einduitslag zal zijn naam derhalve niet voorkomen. Een deelnemer die niet aan de vol-
gende onderdelen van de meerkamp wil deelnemen, moet dit direct aan de scheidsrechter voor de 
meerkamp melden. 

 
9. Waar in dit reglement wordt gesproken over meerkampen, worden slechts de in artikel 89, 116 en 

hoofdstuk 17, artikel 4 genoemde 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- en 10-kampen bedoeld. Hiervoor gelden de in 
artikel 89, 116 en hoofdstuk 17, artikel 4 genoemde bepalingen en de afwijkende regels, bijv. t.a.v. 
de vervolghoogten bij hoog- en polsstokhoogspringen en talmen. 
Voor andere “meerkampen”, bijv. sprint twee- en driekampen, werpdriekampen, blokmeerkampen 
e.d. gelden de bepalingen van artikel 89, 116 en hoofdstuk 17, artikel 4 en de afwijkende regels niet 
(zie ook hoofdstuk 18). 

 
10. Programma 
 

Mannen: 10-kamp 
- eerste dag: 100 m - verspringen - kogelstoten - hoogspringen - 400 m. 
- tweede dag: 110 m horden - discuswerpen - polsstokhoogspringen - speerwerpen - 1 500 m. 

 
Mannen: 5-kamp 
- één dag: verspringen - speerwerpen - 200 m - discuswerpen - 1 500 m. 

 
Jongens A: 10-kamp 
- eerste dag: 100 m - verspringen - kogelstoten - hoogspringen - 400 m. 
- tweede dag: 110 m horden - discuswerpen - polsstokhoogspringen - speerwerpen - 1500 m. 

 
Jongens A: 5-kamp 
- één dag: verspringen - speerwerpen - 200 m - discuswerpen - 1 500 m. 

 
Jongens B: 9-kamp 
- eerste dag: 100 m - verspringen - kogelstoten - polsstokhoogspringen. 
- tweede dag: 110 m horden - discuswerpen - hoogspringen - speerwerpen - 1 500 m. 

 
Jongens C: 8-kamp 
- eerste dag: 100 m - verspringen - kogelstoten - hoogspringen. 
- tweede dag: 100 m horden - discuswerpen - speerwerpen - 1 000 m. 

 
Jongens D: 7-kamp 
- eerste dag: 80 m - verspringen – speerwerpen. 
- tweede dag: 80 m horden - hoogspringen - kogelstoten - 1 000 m. 

 
Vrouwen: 10-kamp 
- eerste dag: 100 m - discuswerpen - polsstokhoogspringen - speerwerpen - 400 m. 
- tweede dag: 100 m horden - verspringen - kogelstoten - hoogspringen - 1 500 m. 

 
Vrouwen: 7-kamp 
- eerste dag: 100 m horden - hoogspringen - kogelstoten - 200 m. 
- tweede dag: verspringen - speerwerpen - 800 m. 

 
Meisjes A: 7-kamp 
- eerste dag: 100 m horden - hoogspringen - kogelstoten - 200 m. 
- tweede dag: verspringen - speerwerpen - 800 m. 

 
Meisjes B: 7-kamp 
- eerste dag: 100 m horden - hoogspringen - kogelstoten - 200 m. 
- tweede dag: verspringen - speerwerpen - 800 m. 
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Meisjes C: 7-kamp 
- eerste dag: 80 m horden - hoogspringen - kogelstoten - 150 m. 
- tweede dag: verspringen - speerwerpen - 600 m. 

 
Meisjes D: 6-kamp 
- eerste dag: 60 m horden - hoogspringen - speerwerpen. 
- tweede dag: verspringen - kogelstoten - 600 m. 
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Artikel 90 BLOKMEERKAMPEN 
 
1. Programma 
 

 Loopblok Springblok Werpblok 
    
Jongens D 80 m 80 m 80 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 80 m horden 80 m horden 80 m horden 
 600/1000 m speerwerpen discuswerpen 
    
Meisjes D 60 m 60 m 60 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 60 m horden 60 m horden 60 m horden 
 600/1000 m speerwerpen discuswerpen 
    
Jongens C 100 m  100 m 100 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 100 m horden 100 m horden 100 m horden 
 600/1000 m speerwerpen discuswerpen 
    
Meisjes C 80 m 80 m 80 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 80 m horden 80 m horden 80 m horden 
 600/1000 m speerwerpen discuswerpen 
    
Jongens B 100 m 100 m 100 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 110 m horden 110 m horden 110 m horden 
 800/1000 m speerwerpen discuswerpen 
    
Meisjes B 100 m 100 m 100 m 
 verspringen verspringen verspringen 
 kogelstoten hoogspringen kogelstoten 
 100 m horden 100 m horden 100 m horden 
 800/1000 m speerwerpen discuswerpen 

 
2. Algemene wedstrijdregels 
 

Voor alle blokmeerkampen gelden de bepalingen van het wedstrijdreglement, tenzij in dit artikel an-
ders is bepaald. 
 
Met nadruk wordt gewezen op de bevoegdheid van de wedstrijdleider om van de regels van het 
wedstrijdreglement af te wijken als dit de geest van de wedstrijd ten goede komt (zie artikel 34). 

 
3. Een pauze tussen het einde van het ene onderdeel en het begin van het volgende onderdeel wordt 

vastgesteld in overleg tussen de deelnemers, de jury en de wedstrijdleider. 
 
4. De volgorde van de onderdelen wordt door de organiserende vereniging vastgesteld met dien ver-

stande dat een blokmeerkamp steeds begint met een sprint- of hordeonderdeel en eindigt met de 
600 c.q. 800 c.q. 1000 meter (mits die op het programma staat). 
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5. De volgorde waarin de deelnemers aan de beurt komen, wordt vóór elk onderdeel door loting be-
slist. 

 
6. Bijzondere bepalingen 
 

a. Bij de spring- en werponderdelen (uitgezonderd hoogspringen) kan de wedstrijdleider besluiten 
meer dan drie pogingen per deelnemer toe te staan.  

b. Bij alle looponderdelen (inclusief de hordeonderdelen) vindt uitsluiting van de deelnemer plaats 
na twee valse starts. 

c. Bij de looponderdelen worden geen finales verwerkt, maar worden series op tijd gelopen 
 
Bij de spring- en werponderdelen wordt geen finale of barrage verwerkt. 

 
7. Puntentelling 
 

Bij de C/D junioren wordt voor de puntentelling gebruik gemaakt van de Puntentelling voor C/D 
jeugd en pupillen, uitgave 2001 (zie ook hoofdstuk 18). 
Bij de B junioren wordt voor de puntentelling gebruik gemaakt van de Puntentelling voor senioren 
en A/B junioren, uitgave 2001. (zie ook hoofdstuk 18). 
 


