
Namens Climax Atletiekvereniging nodig wij u van harte uit voor de tweede 
competitiewedstrijd voor de A-junioren poule 34 op zaterdag 26 mei 2018 
welke wordt gehouden op Sportpark “Hoekelomse Eng”. De wedstrijd 
begint om 11.00 uur. 

In deze uitnodiging treft u alle informatie aan over de wedstrijd en het 
voorlopig chronologisch overzicht 
 
 
 

Inschrijven / mutaties 
Voor het inschrijven van de deelnemers dienen de ploegleiders de ploeg opstelling in te vullen op de 
website Atletiek.nu. 
 
De inschrijving dient uiterlijk donderdag 24 mei 2018 om 23.59 uur binnen te zijn  
 
Na sluiten van de inschrijving zijn er geen wijzigingen meer mogelijk. Uitgezonderd blessures op de 
wedstrijdag dag zelf (conform art 403.2), e.e.a. na goedkeuring van de wedstrijdleider 
 
Geef a.u.b. de beste prestaties bij de looponderdelen van betreffende deelnemer op, zodat we de 
serie-indeling op sterkte kunnen maken. 
 
Wij vragen u het E-mail adres en het telefoonnummer van de contactpersoon (waarop hij/zij voor en 
op de wedstrijddag bereikbaar is) van uw vereniging voor deze wedstrijd bij de inschrijving te 
vermelden. 
Climax Atletiekvereniging: 
Willemijn Ridderbos (coordinaor baanwedstrijden) 
06-57729879 
woc@climax-atletiek.nl 
Verwerking in groepen 
Bij d technische onderdelen die in groepen worden verwerkt, mag per ploeg, slechts een 
atleet per groep worden ingeschreven (wR art 480) 
Reglement 
Het competitiereglement (Hoofdstuk 9) welke gevolgd wordt op de wedstrijddag kunt u 
vinden op de website van de Atletiekunie   
Jury (WR art 414 lid 2) 
Alle deelnemende verenigingen zijn VERPLICHT tenminste een of meerdere 
juryleden/vrijwiligers conform onderstaan overzicht beschikbaar  te stellen en vooraf aan te 
melden. Indien een vereniging geen jurylid levert bij de inschrijving kan de desbetreffende 
vereniging worden uitgesloten van de wedstrijd. Wij zien dan ook graag per vereniging bij 
de inschrijving de naam en functie van het jurylid tegemoet,  
 
Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht 
juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie): 
- 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid 
- 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden 
- 9 t/m 12 ploegen per vereniging: 2 juryleden en 1 vrijwilliger 
- 13 en meer ploegen per vereniging: 2 juryleden en 2 vrijwilligers 
 
 
Wedstrijdterrein 
Het wedstrijdterrein (rondbaan en middenterrein) is alleen toegankelijk voor deelnemende 
atleten, juryleden en officials. Niet-deelnemende atleten, coaches en publiek dienen zich 
buiten de rondbaan te begeven. 
Uitzondering wordt gemaakt voor ploegleiders (herkenbaar door band/hesje beschikbaar 
gesteld door organisatie). Zij mogen uitsluitend tijdens het inspringen/inwerpen aanwezig 
zijn bij het onderdeel. Bij aanvang van het onderdeel dienen ook zij het wedstrijdterrein te 
verlaten. 



 
De wedstrijd wordt gehouden op Sportpark “Hoekelomse Eng”, Sportparkweg 20, 6717 LD 
Ede. De routebeschrijving is te vinden op climax-atletiek.nl 
 
Weging materiaal 
Voor de werp-onderdelen kunnen de atleten eigen materiaal meenemen en laten wegen 
voor gebruik tijdens de wedstrijd. Materiaal wordt na de weging ingenomen en door de 
juryleden meegenomen naar het desbetreffende onderdeel. Tijdstippen waarop het 
materiaal gewogen kunnen worden staan op het chronologisch overzicht. 
 
Aanvangshoogtes 
De aanvangshoogtes zijn vastgesteld in art 454 van het competitie reglement: 
 

 
 
Indien een ploeg hiervan wenst af te wijken kan dit tijdens de ploegleidersvergadering 
worden verzocht. 
 
Het polsstokspringen mag éénmaal onderbroken worden voor tussentijds inspringen, dit 
zal een half uur voor de wedstrijd door de scheidsrechter, in overleg met de 
ploegleiders/atleten worden vastgesteld. 
 

Met vriendelijke groet, 

Climax Atletiekvereniging 

Willemijn Ridderbos 

 


