
                                                                           

 

 

 

Beste contactpersoon, 
Namens CAV Climax en WAV Tartlétos wil ik u bij deze uitnodigen voor de 1e wedstrijd in de 
seniorencompetitie van poule 5, 2e divisie. De wedstrijd zal plaatsvinden op zondag 30 april op de 
accommodatie van Climax op sportpark de Hoekelumse Eng in Ede. Het chronoloog is bijgevoegd. 
 
Locatie:    Sportpark Hoekelumse Eng 
    Sportparkweg 20 
 
Aanvang:   Juryvergadering 11:00 
    Ploegleidersvergadering 11:15 
    Wedstrijd 11:30 
 
Inschrijving en informatie: De organisatie is per e-mail te bereiken via tartletos@wur.nl. 

De ploegopstelling kan tot 28 april 23:59 uur via www.atletiek.nu opgegeven 
worden. 
Bij loopnummers moeten beste prestaties vermeld worden in verband met 
serie-indelingen. Atleten van wie geen beste prestatie is opgegeven komen 
in de langzaamste serie. Als atleten willen beginnen op een lagere 
aanvangshoogte bij hoogspringen of polsstokhoogspringen dient dit tijdens 
de ploegleidersvergadering aangegeven te worden. 

 
Onderdelen: Een atleet mag aan maximaal 3 onderdelen deelnemen. Hierbij wordt de 

estafette ook als onderdeel gerekend. 
 
Kleding: Bij deze wedstrijd is clubtenue verplicht. 
 
Weging materiaal: Eigen werpmateriaal kan op de volgende tijdstippen worden ingeleverd voor 

controle: 
 
  11:15-11:30 12:30-12:45 14:00-14:15 
 
 Niet goedgekeurd materiaal mag tijdens de wedstrijd niet worden gebruikt. 

Het ter weging aangeboden materiaal zal tijdelijk worden ingenomen. 
 
Jury: Iedere deelnemende vereniging dient ten minste één jurylid beschikbaar te 

stellen. Dit jurylid moet de hele wedstrijd beschikbaar zijn. De naam van het 
jurylid moet uiterlijk maandag 24 april per e-mail (tartletos@wur.nl) worden 
doorgegeven. Als van juryleden voorkeuren voor onderdelen worden 
doorgegeven, zullen we proberen hier rekening mee te houden bij de 
indeling van de jury. 

 
Uiteraard is op deze wedstrijd het wedstrijdreglement 2016-2017 van kracht. Hoofdstuk 9 uit het  
wedstrijdreglement handelt over de competitie en is te downloaden via:  
http://www.atletiekunie.nl/competitiereglement. 
 
Graag zien we u op 30 april op de atletiekbaan van CAV Climax te Ede. We wensen u een sportieve  
wedstrijd!  
 
Namens CAV Climax en WAV Tartlétos, 
Julien van Dijk   
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