
 
 
 

Aan de verenigingen in poule 32, 

Graag nodigen wij jullie, mede namens de wedstrijdleider Tim Schellekens, uit voor deelname aan de 
1e competitiewedstrijd Junioren A. 
 
Deze wordt georganiseerd op zondag 7 mei bij Prins Hendrik in Vught. 
 
Accommodatie: Atletiekbaan Prins Hendrik, Sportlaan 1, 5263 DN  Vught (navigatie: Postweg, Vught) 
 
Inschrijven ploegen: via de website www.atletiek.nu tot uiterlijk vrijdag 5 mei 23.59 uur 
 
Let op!  
De technische onderdelen bij de jongens Junioren A worden in twee groepen verwerkt. Zie hiervoor het 
tijdschema. Geef bij inschrijving aan of de atleet in groep 1 of groep 2 zal deelnemen. Het 
competitiereglement staat niet toe dat twee atleten van hetzelfde team in de dezelfde groep uitkomen 
(artikel 408.1). Als u geen voorkeur opgeeft zal het secretariaat de atleten indelen. 
 
Ploegwijzigingen: wijziging in de ploegsamenstelling is niet toegestaan met uitzondering in geval van 
blessure op de wedstrijddag na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider (artikel 403). 
 
Juryleden: uiteraard geldt ook voor deze competitiewedstrijd de regeling van het opgeven van een 
gediplomeerd jurylid per deelnemende vereniging. Meerdere juryleden zijn natuurlijk altijd welkom. 
Vermeldt bij de inschrijving de naam en eventuele voorkeur voor een onderdeel. Hier zal dan zoveel 
mogelijk rekening mee gehouden worden bij de jury-indeling. 
 
Juryvergadering: aanvang 10.15 uur in de indoorhal 
 
Ploegleidersvergadering: aanvang 10.30 uur in de indoorhal 
 
Wedstrijdreglement: op deze wedstrijd is het Atletiekunie Wedstrijdreglement 2016 – 2017 van 
toepassing aangevuld met de bepalingen uit het Competitiereglement, Hoofdstuk 9, afdelingen I en IV. 
 
Eigen materiaal: eigen werp-/stootmateriaal kan tot uiterlijk 1 uur voor aanvang het onderdeel, ter 
keuring, worden afgegeven in de materiaalruimte. Het materiaal wordt vrijgegeven op het 
wedstrijdterrein. 
 
Clubkleding: het dragen van clubkleding is verplicht 
 
Voor overige vragen en nadere informatie, zie de website www.ph.nl of via email 
wedstrijdph@gmail.com  
 
 
Groet en graag tot 7 mei in Vught, 
 
namens de Wedstrijd Organisatie Commissie van Prins Hendrik Vught, 
 
Hennij Oldenhave 
 
 
Bijlage: voorlopig tijdschema 
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