
 
Wijchen, 17 april 2018 

 
Beste atletiekvrienden, 
 
Zondag 13 mei 2018 is AV Wijchen de organisator van de 1e wedstrijd van de competitie B-junioren 2018 van 
poule 46. 
 
De wedstrijd wordt gehouden op de atletiekbaan van sportpark De Wijchert, De Wijchert 4, 6603 AG Wijchen  
Telefonisch bereikbaar onder nummer 024-6451803. 
 
De aanvangstijd van het eerste onderdeel (discus) is 11.00 uur, de overige onderdelen vanaf 12.00 uur (zie 
tijdschema). 
 
Enkele belangrijke zaken die uw aandacht verdienen: 
Inschrijvingen: Inschrijving kan uitsluitend via www.atletiek.nu .  

Bij de looponderdelen de beste prestaties vermelden i.v.m. de serieindelingen. 
Geen opgave van prestatie heeft indeling in de langzaamste serie tot gevolg.  

 De inschrijving is per direct geopend. Ga naar: 
 https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16954/ 
 
Ploegwijzigingen: Alle ploegen dienen uiterlijk vrijdag 11 mei 23.59 zijn ingeschreven. Tot dat 

moment kunnen er ook wijzigingen in de ploegopstelling worden aangebracht. 
Verenigingen of ploegleiders zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. 

 Wijzigingen op de wedstrijddag zelf zijn NIET mogelijk, tenzij goedgekeurd door de 
wedstrijdleider in geval van blessures (art. 408.3 en 408.4 WR) 

 
2 groepen: De technische onderdelen Hoog en Kogel zijn gesplitst in 2 groepen. Van elke ploeg 

is er 1 atleet in groep 1 en 1 atleet in groep 2 ingedeeld. De ploegleider dient deze 
verdeling zelf te doen.  Is men dit vergeten, dan wordt dit door de 
wedstrijdorganisatie gedaan. 

 
Aanvangs- en  
vervolghoogten:  Hoogspringen Jongens Junioren B: 120 -125 -130 en daarna verder met  + 5 cm 
 Hoogspringen Meisjes Junioren B: 110 - 115 - 120  en daarna verder met + 5 cm 

Polsstokhoogspringen Meisjes Junioren B: 180 -190 - 200 en daarna verder met + 
10 cm. 

 
Jury: Iedere vereniging dient 1 (1 t/m 4 ploegen), 2 (5 t/m 8 ploegen) of 3 (meer dan 8 

ploegen) juryleden op te geven. Het niet opgegeven van een jurylid kan leiden tot 
uitsluiting van deelname (art 414.2 competitiereglement). Gelieve naam van jurylid 
en de voorkeur voor een onderdeel, in te voeren in Atletiek.nu. 
Juryleden dienen de gehele wedstrijd inzetbaar te zijn voor jurytaken. 
 

Tijdschema: Het tijdschema wordt meegezonden bij deze uitnodiging. 
 
Weging materiaal: Van 10.30 uur tot 10.45 uur en van 12.30 uur tot 12.40 uur in de garage. 

Het ter weging aangeboden materiaal zal tijdelijk worden ingenomen. 
 
Inspringen/inwerpen: Meld je op tijd! Inspringen/inwerpen start 10 minuten voor aanvang van het 

onderdeel.  

http://www.atletiek.nu/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16954/


I.v.m. veiligheid alleen inspringen/inwerpen bij het onderdeel, zodra de juryleden 
aanwezig zijn. 

 
Kleding: Uiteraard is dragen van een clubtenue verplicht. 
 
Wedstrijdreglement: Het Atletiekunie wedstrijdreglement 2018-2019, aangevuld met de bepalingen uit 

het Competitiereglement, Hoofdstuk 9, afdelingen I en IV, is van toepassing bij deze 
wedstrijd. 

 
Ploegleidersvergadering: Deze is om 11.30 uur in het krachthonk. Zorg dat u op tijd aanwezig bent. 
 
Juryvergadering: Deze begint om 11.15 in het krachthonk. Jury discus om 10:30 uur. 
 
Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u richten aan het onderstaande adres. 
AV Wijchen wenst u allen een sportieve wedstrijd toe. Graag tot ziens op 13 mei aanstaande. 
 
Namens de wedstrijdorganisatie van AV Wijchen, 
 
Vincent de Jong en Willan Tychon 
 
Email: wsthuis@avwijchen.nl 


