
 

Uitnodiging Seniorencompetitie promotie/degradatie wedstrijd 1e/2e divisie 

9 september 2018 

 
AV Altis 

Schothorsterlaan 78 

Amersfoort 

altiswedsec@gmail.com 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de promotie/degradatie wedstrijd van de seniorencompetitie op 

zondag 9 september. In deze uitnodiging treft u informatie die van belang is voor deze wedstrijd. 

 
Inschrijven ploegopstelling 

Ploegopstellingen (dit kan uitsluitend digitaal) moeten uiterlijk vrijdag 7 september om 23:59 uur door de 

deelnemende verenigingen in Atletiek.nu zijn opgegeven. Wijzigingen zijn niet meer toegestaan behoudens 

blessures op de wedstrijddag waarbij de atleet vervangen kan worden (de vervanger mag ook maximaal aan 

drie programmaonderdelen meedoen). 

Inschrijven kan via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/24816/ 

 

Wilt u bij de looponderdelen prestaties opgeven van de atleten ivm het maken van de serie indelingen. 

 
Groepsindeling 
Een aantal technische onderdelen wordt in twee groepen afgewerkt.  

In iedere groep mag slechts één atleet per team worden ingeschreven. Let goed op de groepsindeling bij het 

maken van de ploegopstelling. Op de wedstrijddag is het niet mogelijk van groep te wisselen.  

 
Juryleden 
Mail (altiswedsec@gmail.com) het wedstrijdsecretariaat de namen en juryfunctie van het op te geven juryledid 

uiterlijk woensdag 5 september. 
 
Wegen eigen materiaal : 10.30 – 11.00 uur en 13.30 – 14:00 uur 
Juryvergadering : 11.00 uur. (kogelslingeren en polshoog 10.15) 
Ploegleidersvergadering : 11.15 uur. 
Aanvang wedstrijd  : 10.45 uur. 

 
Let op: startnummers worden uitsluitend meegegeven aan de trainer/ploegleider en niet aan individuele 
deelnemers. 
 
Routebeschrijving 

Atletiekbaan Schothorsterlaan, Amersfoort 
 
Uit richting Amsterdam: 
Afrit 12 richting Bunschoten-Spakenburg/Amersfoort. Onderaan de afrit bij rotonde linksaf richting Amersfoort 
(Bunschoterstraat). Na enkele rotondes bij de eerste verkeerslichten linksaf richting Hoogland (Van 
Boetzelaerlaan). Op de rotonde rechtsaf (Hamseweg). Direct buiten de dorpskern van Hoogland (nog net voor 
de eerste verkeersdrempels) gaat u linksaf de Schothorsterlaan in. Het parkeerterrein ligt dan links en de 
atletiekbaan bevindt zich aan de rechterzijde van de Schothorsterlaan. 
 
Uit richting Utrecht, Apeldoorn en Zwolle: 
Neem op knooppunt Hoevelaken de A1 richting Amsterdam. Afrit 12 richting Bunschoten-
Spakenburg/Amersfoort. Onderaan de afrit bij rotonde linksaf richting Amersfoort (Bunschoterstraat). 
Volg hierna de boven beschreven route. 
 
Openbaar vervoer 
Vanaf station Amersfoort buslijn 2 richting Nieuwland. Uitstappen halte Elly Takmastraat. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Altis 
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