
Atlet
  
 
Wedstrijdo
Pieter bas 
Tel. 06 107
E-mail : wo
 
Jury 
Jan Blok 
Juco@olym
 
Bestuurslid
Wesley Od
Tel. 06 570
wz@olymp
 
 
‘s-Grave
 
Aan de d
eerste
 
Bij deze 
competit
 
 
INSCHR
 
Voor dez
In dit we
 
https://w
 
Het opge
rekening

• O
j

• 

• V
 
JURYLE
 
Alle dee
- 1 t/m 4
- 5 t/m 8
- 9 t/m 1
- 13 en m
 
De name
juco@oly
 
 
Wij wens
 
 
Wesley O
Bestuurs
 

iekvere
 

organisatie (WO
van der Beg 

7 04 060  
oc@olympus70

mpus70.nl 

d wedstrijdzake
denkirchen 
0 36 876 
pus70.nl 

enzande, 19 

deelnemers v
e (degrad
nodigen wij 

tie op zondag

RIJVING 

ze wedstrijd 
edstrijdprogra

www.atletiek

even van de 
g met de volg
Om de weds
juryleden wil
prestatie op 
Bij de techni
maximaal 1 a
Voor deze p

EDEN 

lnemende ve
 ploeg(en) p
 ploegen per
2 ploegen pe
meer ploegen

en en juryfun
ympus70.nl. 

sen iedereen

Odenkirchen
slid wedstrijd

eniging 
  

OC) 
  
  

.nl 

n 

augustus 20

van de prom
datie) en
Uw verenigin
g 17 septem

wordt gebru
amma kunne

k.nu/wedstr

ploegen die
gende punten
strijd zo aant
llen we u drin
te geven! 
sche onderd
atleet per plo
romotie-degr

erenigingen m
er vereniging
r vereniging: 
er vereniging
n per verenig

ncties van de
Een toegew

n een sportie

n 
dzaken Olym

Olymp
 

 

17 

motie-/degrad
n tweede 

ng uit voor d
ber 2017. 

ik gemaakt v
en de teamle

rijd/main/16

nt te gebeure
n: 
rekkelijk mog
ngend verzoe

delen waarbij
oeg per groe
radatie weds

moeten conf
g: 1 jurylid  
2 juryleden 

g: 2 juryleden
ging: 2 juryle

e juryleden m
wezen wedstr

eve en succe

pus ‘70 

pus ‘70

 

atie wedstrijd
(promot
e promotie-/

van het weds
iders van de

6206/  

en uiterlijk vr

gelijk te mak
eken om bij d

j de wedstrijd
ep ingedeeld 
strijd geldt ee

form artikel 4

 
n en 1 vrijwill
eden en 2 vrij

moeten een w
rijdofficial telt

esvolle wedst

 

d van de se
tie) divis
/degradatie w

strijdprogram
 vereniginge

rijdag 15 sep

ken voor zow
de looponde

d in een A en
worden. 

en vastgeste

414 juryleden

liger  
jwilligers  

week voor de
t niet mee al

trijd. 

enioren c
ie 

wedstrijd van

mma van Atle
en zelf hun at

ptember 23.5

wel atleten, to
erdelen de be

n B groep ve

ld tijdschema

n beschikbaa

e wedstrijd w
s jurylid. 

 

competit

n de senioren

etiek.nu. 
tleten ingeve

59 uur. Houd

oeschouwers
este (/verwac

rwerkt wordt

a. Dit is bijge

ar stellen: 

worden gema

ie 

n 

en.  

 hierbij 

s als 
chte) 

t mag er 

evoegd. 

ild aan 


