
 

Reglement toekenning Gouden Spike.      

Dagprijs Gouden Spike: 

De Gouden Spike is de dagprijs van de (inter)nationale 

atletiekwedstrijd met diezelfde naam. Deze dagprijs wordt toegekend aan de atleet die op die dag 

‘de meest aansprekende prestatie’ levert. De toekenning vindt plaats door de ‘Gouden Spike jury’.  

Gouden Spike Jury: 

De ‘Gouden Spike jury’ bestaat uit minimaal drie leden. Deze jury heeft kennis van en affiniteit met 

topsport in het algemeen en topatletiek in het bijzonder. De organisatie streeft ernaar dat een oud-

topatleet en een (oud) topatletiekcoach deel uitmaken van de jury. Daarnaast wordt getracht ieder 

jaar een (oud) topsporter of (oud) topcoach van buiten de atletiek in de jury op te nemen. De 

organisatie stelt de jury samen en wijst vanuit hun midden een voorzitter aan. 

Toekenning van de dagprijs: 

De ‘Gouden Spike jury’ kent door haar achtergrond en samenstelling in vrijheid de prijs toe aan de 

atleet of atlete die naar haar mening ‘de meest aansprekende prestatie van de dag’ heeft geleverd. 

De jury mag hiervoor derden consulteren, maar is onafhankelijk en maakt een eigen afweging en 

keuze.  

De Jury hoeft geen verantwoording af te leggen over haar uiteindelijke keuze. Wel zal bij de 

uitreiking van de dagprijs door de juryvoorzitter een motivatie worden gegeven.  

De jury neemt in haar keuze de volgende punten mee in haar overwegingen: 

1. De dagprijs gaat naar de atleet of atlete die ‘de meest aansprekende prestatie’ heeft 

geleverd. 

2. Alle atleten uit binnen- en buitenland komen voor de prijs in aanmerking. 

3. Bij zeer uitzonderlijke prestaties komen ook de para-atleten voor de prijs in aanmerking. 

4. Uitsluitend de winnaars van de verschillende onderdelen van de wedstrijd komen in 

aanmerking voor de dagprijs. 

5. Speciale onderdelen voor junioren in het voorprogramma komen niet in aanmerking voor de 

prijs. Junioren die aan seniorenonderdelen mee doen strijden wel mee.  

6. De meest actuele versie van de puntentabel (‘Hongaarse tabel’) wordt als hulpmiddel bij de 

vergelijking van de prestaties geraadpleegd, waarbij niet per definitie de prestatie met het 

hoogste aantal punten als winnaar hoeft te worden aangewezen. 

7. Of een prestatie een Nederlands, Europees of Wereldrecord heeft opgeleverd, dan wel een 

limietprestatie is voor Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen of Europese 

kampioenschappen, of dat het een baancircuitrecord of Gouden Spike record is. 

8. De mate van progressie die de atleet of atlete met de prestatie heeft geleverd en de leeftijd 

van de atleet of atlete. 

De Jury komt in principe via overleg tot een unaniem besluit. Mocht de Jury niet tot een unanieme 

keuze kunnen komen dan beslist de voorzitter van de Jury. De interne beraadslagingen van de Jury 

zijn niet openbaar. 

Tegen de keuze van de Jury is geen beroep mogelijk. 



Diskwalificatie: 

Er kunnen zich na afloop van de wedstrijd omstandigheden voordoen waarin de organisatie 

gerechtigd is de winnaar van de Gouden Spike achteraf alsnog te diskwalificeren. Deze 

omstandigheden kunnen zijn: 

1. Een veroordeling in verband met dopinggebruik tijdens of voor de wedstrijd om de Gouden 

Spike, waarbij uit de veroordeling blijkt dat de wedstrijd om de Gouden Spike in de 

schorsingsperiode valt. 

2. Het gegeven dat de atleet of atlete achteraf niet startgerechtigd bleek te zijn tijdens de 

wedstrijd om de Gouden Spike.  

3. Het is diskrediet brengen van de wedstrijd en/of de organisatie van de Gouden Spike en/of 

de (atletiek)sport in het algemeen. 

In zulke gevallen zal de winnaar de trofee en het bijbehorende geldbedrag, alsmede prijzengeld en 

bonussen op eerste verzoek van de organisatie terug geven aan de organisatie. 

In een dergelijke situatie roept de organisatie de Jury nogmaals bijeen om een nieuwe winnaar uit te 

roepen. Voor het toekennen van de dagprijs aan de nieuwe winnaar hanteert de jury dezelfde 

criteria als genoemd onder het kopje ‘Toekenning van de dagprijs’. 

 

Tot slot: 

Dit reglement is vastgesteld door de organisatie van de Gouden Spike en geldt voor alle atleten die 

deelnemen aan de wedstrijd om de Gouden Spike. 


