
             
                                                                       

      

 

Welkom bij de 51
e
 Gouden Spike. 

 

We heten je van harte welkom en zijn blij dat we na twee coronajaren weer een ‘normale’ editie van 

de Gouden Spike kunnen organiseren. Toch blijft het natuurlijk verstandig om de basisadviezen tegen 

corona te blijven handhaven: handen 

 

Parkeren 
Parkeren kan bij het voetbalterrein van UVS (Sportpark Kikkerpolder

Leiden).  Zie ook: http://www.goudenspike.nl/evenement/bezoekers/

 

Meldbureau / TIC 
Het wedstrijdsecretariaat bevindt in de Woutertje Pieterse school,

rechts bij de ingang naar  de atletiekaccommodatie. 

Uiterste meldtijden voor aanvang van jouw wedstri

het chronoloog op atleten (bijgevoeg

wedstrijdsecretaris (06 38 33 07 98). 

 

Afmelden 
Tot en met vrijdag 10 juni kun je afmelden via een mail aan 

Op de wedstrijddag zelf kan afmelden

liefst zo vroeg mogelijk, zodat we eventueel nog een reserve kunnen oproepen. Inschrijfgeld wordt 

niet gerestitueerd. 

Procedure reserves 
Reserves zullen tot uiterlijk 9.30 uur op zaterdag 

worden alle reserves afgewezen.  

 

Startnummer 
Je dient je startnummer persoonlijk op te halen bij het meldbureau. Het startnummer is tevens 

toegangs-bewijs voor het wedstrijdterrein en 

Op de startnummers staan de sponsor Add Value Fund en de naam van de wedstrijd ‘Gouden Spike’

en mogen niet omgevouwen worden.

(uitgezonderd hoog- en polsstokhoog

 

Kleedkamers, massage, EHBO 
De kleedkamers bevinden zich links voorbij de kantine. Massage en EHBO bevinden zich in tenten langs 

het inloopveld. 

 

Materiaalkeuring 
Inleveren voor materiaalkeuring kan ter hoogte van de 100m start

Verzoek is om eigen materiaal mee te nemen.
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We heten je van harte welkom en zijn blij dat we na twee coronajaren weer een ‘normale’ editie van 

de Gouden Spike kunnen organiseren. Toch blijft het natuurlijk verstandig om de basisadviezen tegen 

corona te blijven handhaven: handen wassen, blijf thuis bij klachten ……. etc. Info rijksoverh

Parkeren kan bij het voetbalterrein van UVS (Sportpark Kikkerpolder–Oestgeesterweg 4b, 2334 BZ 

http://www.goudenspike.nl/evenement/bezoekers/ 

t wedstrijdsecretariaat bevindt in de Woutertje Pieterse school, de ingang naar de school

de atletiekaccommodatie.  

Uiterste meldtijden voor aanvang van jouw wedstrijdonderdeel bij het meldbureau zijn aangegeven op 

het chronoloog op atleten (bijgevoegd). Indien je te laat dreigt te komen, neem dan

).  

kun je afmelden via een mail aan inschrijven@goudenspike.nl

kan afmelden per telefoon (06 38 33 07 98) of via het meldbureau. Doe dit het 

liefst zo vroeg mogelijk, zodat we eventueel nog een reserve kunnen oproepen. Inschrijfgeld wordt 

uur op zaterdag 11 juni aan de startlijst worden toegevoegd. Daarna 

Je dient je startnummer persoonlijk op te halen bij het meldbureau. Het startnummer is tevens 

het wedstrijdterrein en de call-room. 

Op de startnummers staan de sponsor Add Value Fund en de naam van de wedstrijd ‘Gouden Spike’

en mogen niet omgevouwen worden. De startnummers dienen op de borst en rug gedragen te worden 

en polsstokhoog-springen, hier is één nummer voldoende).  

 
De kleedkamers bevinden zich links voorbij de kantine. Massage en EHBO bevinden zich in tenten langs 

kan ter hoogte van de 100m start, in de ruimte naast de tribune.

om eigen materiaal mee te nemen. 
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naar de school is direct 

jdonderdeel bij het meldbureau zijn aangegeven op 

t te komen, neem dan contact op met de 

inschrijven@goudenspike.nl  

) of via het meldbureau. Doe dit het 

liefst zo vroeg mogelijk, zodat we eventueel nog een reserve kunnen oproepen. Inschrijfgeld wordt 

aan de startlijst worden toegevoegd. Daarna 

Je dient je startnummer persoonlijk op te halen bij het meldbureau. Het startnummer is tevens je 

Op de startnummers staan de sponsor Add Value Fund en de naam van de wedstrijd ‘Gouden Spike’, 

De startnummers dienen op de borst en rug gedragen te worden 

 

De kleedkamers bevinden zich links voorbij de kantine. Massage en EHBO bevinden zich in tenten langs 

in de ruimte naast de tribune. 

 

 

 

 

 

 

 

Warming-up / Cooling-down 
Dit kan op het bijveld aan de rechterzijde van de atletiekbaan. 

Werpen is niet toegestaan op het warming up veld. Er is tijd voor inwerpen op de wedstrijd-

accommodatie. 

 

Call room: 
De call room bevindt zich op het bijveld ter hoogte van de start van de 1500m op de atletiekbaan.  

We vragen atleten wedstrijd klaar (spikes aan, startnummers opgespeld, etc) en zo kort mogelijk 

aanwezig te zijn in de call room.  

De tijd dat je aanwezig moet zijn in de call room wordt in atletiek.nu gepubliceerd. 

 

Schoenenregel  -  Op de Gouden Spike is de nieuwe schoenenregel van toepassing.  

 

Serie-indelingen en uitslagen 
Alle serie-indelingen en uitslagen worden live bijgehouden op atletiek.nu:  

Zie de links   Gouden Spike   en   Gouden Spike NK 10.000m 

 

Protesten 
Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van het onderdeel, moeten binnen 30 

minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is bekend gemaakt worden ingediend. Dit doe je door je 

te melden bij het meldbureau, daar wordt de betreffende scheidsrechter opgeroepen. Tegen beslissing 

van de scheidsrechter kan geen beroep worden gedaan.  

 

Recordaanvraag 
Recordaanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het meldbureau. Je kunt deze tot uiterlijk 1 uur na het 

laatste onderdeel inleveren bij het meldbureau. De aanvrager vult de eerste bladzijde in, de 

organisatie zorgt voor verdere afhandeling (ondertekenen en versturen naar het bondsbureau).  
 

Prijsuitreiking 
De Gouden Spike wordt rond 21.15 uur, na afloop van het 

laatste onderdeel, ter hoogte van de finish uitgereikt. 

 

Uitbetalen prijzengeld 
De geldprijzen worden overgemaakt op het 

bankrekeningnummer waarmee het inschrijfgeld is betaald. 

Verwacht wordt dat prijzengeld ongeveer 3-4 weken na het 

evenement op de rekening gestort is.  

Indien inschrijving heeft plaatsgevonden via athlete liaison Dave Klink, dan wordt er contact 

opgenomen over de juiste bankgegevens.  

 

De organisatie wenst je een mooie wedstrijd en veel succes! 


