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Oss, 26 maart 2019 

 

 

Aan de deelnemende verenigingen 

CD-junioren competitiewedstrijd, poule 65, zaterdag 6 april 2019. 

 

Indien deze uitnodiging niet bij de juiste persoon terecht komt wilt u deze dan 

doorsturen aan de verantwoordelijke functionaris! Bij voorbaat dank. 

 

Hierbij nodigen we u uit voor de CD-junioren competitiewedstrijd, poule 65, op zaterdag 

6 april 2019 te Oss 

 

De wedstrijd wordt gehouden op onze atletiekbaan  

Sportpark De Rusheuvel 

Rusheuvelstraat 49 

5346 JH Oss 

De routebeschrijving kunt u vinden op de site: www.avoss78.nl  

 

Inschrijven 

Inschrijven kan uitsluitend via www.atletiek.nu t/m uiterlijk donderdag 4 april 2019 

(23.59 uur). Wilt u hierbij tevens vermelden: 

• De naam van de ploegleider, e-mailadres en telefoonnummer graag per e-mail (kan 

niet allemaal in atletiek.nu); 

• Bij de looponderdelen de beste prestaties in verband met de indeling van de series. 

Als er geen prestatie is vermeld, wordt men ingedeeld in de langzaamste serie; 

• Bij verspringen, hoogspringen, discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen graag 

aangeven groep A of B - indien van toepassing (maximaal 1 deelnemer per ploeg in 

een groep); 

• De naam van één of meerdere juryleden die uw vereniging meeneemt: 

Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per 

wedstrijd(locatie): 

o 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid 



 

 

o 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden 

o 9 t/m 12 ploegen per vereniging: 2 juryleden en 1 vrijwilliger 

De namen van de juryleden moeten via atletiek.nu worden opgegeven. Een toegewezen wedstrijdofficial is geen 

jurylid. 

 

Overige opmerkingen 

• Op deze wedstrijd is het competitiereglement 2018/2019 van de Atletiekunie van 

toepassing. 

• Op de wedstrijddag kan de wedstrijdleider een vervanger toestaan in geval van blessure of 

ziekte. 

• Het dragen van clubkleding is verplicht. 

• Voor het uitzetten van aanlopen bij de technische onderdelen worden 

markeringsmaterialen door de vereniging ter beschikking gesteld. Krijt en andere eigen 

materialen zijn NIET toegestaan. 

• Het chronoloog in de bijlage kan naar aanleiding van de ontvangen inschrijvingen aangepast 

worden, maar alleen wat kleine tijdverschuivingen en het meer definitieve chronoloog 

wordt op vrijdag 5 april op atletiek.nu vermeld. 

• Tijden op de wedstrijddag 

o Wedstrijdsecretariaat geopend vanaf 9.00 uur. 

o 10.15 uur Juryvergadering in krachtruimte. 

o 10.30 uur Ploegleidersoverleg in krachtruimte. 

o 11.00 uur Aanvang wedstrijd  

o Atleten dienen zich 15 minuten voor aanvang bij het onderdeel te melden.  

 

Wij wensen u alvast een hele fijne wedstrijd toe. 

 

Met sportieve groet, 

Namens woc AV OSS’78, 

Wedstrijdsecretaris 

Ronald Beetz 

E-mail: wedstrijden@avoss78.nl  

 

 
 
 
 


