
 

 

 

Sprint 
 

  

Regels  Materiaal 

• iedereen heeft recht op 1 (geklokte) poging 

• er wordt gestart vanuit startblokken 

• afhankelijk van leeftijd: 
- klas 1/2: 80 meter 
- klas 3/4: 100 meter 
- schoolteam: 100 meter 

• voor een geldige poging: 
- blijf in de klaarhouding met je handen 
 achter de startlijn  
- start na het startsignaal: bij een valse start 
 wordt de serie teruggefloten en volgt er een 
 herstart. Bij een volgende valse start in de 
 serie krijgt de loper die de valse start heeft      
           veroorzaakt een straf van 0.5 seconde  
           (er wordt wel doorgelopen!) 
- blijf binnen de lijnen van jouw laan lopen 
 (1 strafseconde als dit leidt tot hinder) 

  • 1 set vlaggen (rood en wit) 

• elektronische tijdswaarneming met startpistool 

• evt. fluitje voor terugroepen valse starten 

• 6 startblokken (indien 6 lanen worden gebruikt) 

• pylonen waar wachtende leerlingen achter blijven 

    

Startcommissaris    Aantal juryleden: minimaal 4, bij voorkeur 5 

• maakt baanindeling bekend bij deelnemers en 
stelt de teams op volgorde op in lanen achter 
pylonen  

• roept op wie er aan de beurt zijn (“in laan 1: Henk, 
in laan 2 Jan, ...”) 

• communiceert met juryleden aankomst 
(elektronische tijdswaarneming) of zij gereed zijn 
door hand op te steken, indien witte vlag: geeft 
starter een seintje 

• controleert (na signaal “op uw plaatsen” van 
starter) of leerlingen handen achter de startlijn 
hebben geplaatst in klaarhouding 

• geeft een seintje aan de starter indien 
startprocedure kan worden vervolgd 

  • 1 startcommissaris 

• 1 starter 

• 2 leden elektronische tijdswaarneming 

• 1 jurylid meten 1 

• 2 juryleden meten 2 

• Evt. een extra startcommissaris voor assistentie 
van zijn taken 

    
 
 
 

Starter   

• geeft de startcommando’s na seintje 
startcommissaris: “op uw plaatsen”, “klaar?!, 
<startschot>”. 

• fluit of schiet nogmaals bij een valse start (zie 
regels) 

  

   

Leden elektronische tijdwaarneming   

• controleert of deelnemers in eigen laan blijven (zie 
regels) 

• zorgt ervoor dat de prestaties van sprint worden 
verwerkt 

• communiceert met vlaggen naar startcommissaris 
als je klaar bent voor de volgende serie lopers 

  

 
  


