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Uitnodiging 
 
Wij hebben het genoegen uw atleten uit te nodigen voor de tweede wedstrijd van de 
seniorencompetitie bij atletiekvereniging SPRINT op zondag 28 mei 2017.  
 

Accommodatie: 

 
EHBO:  na hoofdingang clubgebouw links. 

 

Adres: Atletiekvereniging SPRINT, Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW Breda 
www.avsprint.nl 
 

Contactpersoon: Naam, e-mailadres  en telefoonnummer op de wedstrijddag van  
de ploegcontactpersoon graag mailen naar het wedstrijdsecretariaat. 
In het geval de wedstrijd afgelast wordt nemen wij telefonisch contact 
op met deze persoon. 
 

Deelnemers: Deelnemende verenigingen en atleten klik hier. 
 

Eigen materiaal: Eigen werpmateriaal kan om 11:15 en 13:45 ter keuring worden 
aangeboden in de materiaalberging, achter het hoofdgebouw. 
De werpmaterialen worden door de jury naar het desbetreffende 
onderdeel gebracht. 
 

Inschrijven: Door de ploegleider via  deze link  uiterlijk donderdag 26 mei 23:59  
maar bij voorkeur eerder. Tevens elke atleet in startgroep 1 of 2 plaatsen 
bij de technische onderdelen, maximaal 1 atleet per deelnemende 
vereniging per startgroep.  
 
Noteer bij de looponderdelen een richttijd ten behoeve van de serie-
indeling. Wanneer dit niet gebeurt, volgt indeling in de langzaamste 
serie.  
 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/teams/8257/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/8257/
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Inwerpen: 

 
De mogelijkheid bestaat om op eigen risico individueel in te werpen  
op het bijveld, dit is het grasveld links van het hoofdgebouw. 
 

Jury: 
 
 
 
 
 
 
Juryvergadering: 

Deelnemende verenigingen zijn verplicht volgens art. 414.2 om minimaal 
één gediplomeerd jurylid te leveren. Meer juryleden zijn uiteraard van 
harte welkom! De juryleden graag vermelden bij inschrijving van uw 
ploegen. In verband met de jury-indeling stellen wij het op prijs als alle 
juryleden uiterlijk maandag 22 mei bij ons bekend zijn. Eventuele 
voorkeuren kunnen worden doorgegeven via het wedstrijdsecretariaat. 
 
Om 11:00 in de instructieruimte, na hoofdingang via de trap naar de 1e 
verdieping vervolgens 1e ruimte aan de linkerkant. 
 

Ploegleiders:  Vergadering om 11:15 in de dezelfde ruimte als de juryvergadering. 
 

Reglement en kleding: Voor deze wedstrijd is het competitiereglement van toepassing welke is 
opgenomen in het wedstrijdreglement 2016-2017 inclusief de 
aanpassingen/toevoegingen zoals vermeld op de site van de atletiekunie. 
Het dragen van clubkleding is verplicht.  
 

Spikelengte: Maximale puntlengte spikes 6mm. 
 

Startnummers: Vanaf 11:00 mogelijkheid ophalen startnummers. 
 

Tijdregistratie: Elektronische tijdwaarneming. Tevens EDM aanwezig. 
 

Tijdschema: Het tijdschema is afzonderlijk bijgevoegd. 
  

Wedstrijdsecretariaat: Ingrid Snepvangers-Pijnenburg en Marian de Rond-Voeten,  
bereikbaar via wedstrijd@avsprint.nl 
 

Wijzigingen: Uitsluitend digitaal voor sluiting inschrijving via atletiek.nu.  
 
Geen wijzigingen op de wedstrijddag zelf tenzij de wedstrijdleider deze 
goedkeurt uitsluitend in geval van een blessure.  
Denk eraan dat een vervangende atleet vooraf moet zijn ingeschreven. 
Inclusief het vervangende onderdeel mag deze atleet maximaal aan  
drie onderdelen deelnemen conform art. 408.4, 403.1 en 403.2. 
 

 
Veel succes met alle voorbereidingen en graag tot SPRINT! 

 
 
Met sportieve groet, 
Wedstrijd Organisatie Commissie SPRINT Breda 

mailto:wedstrijd@avsprint.nl

