
 

 

 
 

UITNODIGING 
Masters competitiewedstrijd poule 23 op 7 april 2019 
 
Middels deze brief nodigen wij de ploeg(en) van uw vereniging uit voor de eerste wedstrijd van de 
Masters competitie op zondag 7 april 2019 op de atletiekbaan van AV Groene Ster in Zevenbergen.  
 
Aanvang wedstrijd: 12.00 uur   
 
Accommodatie: Sportpark De Knip, De Knip 1 te Zevenbergen  
 De accommodatie is 6-baans rond en heeft 6 sprintbanen. 
 

Bereikbaarheid: Zie www.avgroenester.nl voor een routebeschrijving. Parkeren is mogelijk in 
de parkeervakken aan de Galgenweg en aan de achterzijde van het 
parkeerterrein van onze buren; SGZ (LET OP: niet aan de voorkant!) 

 

Tijdschema: Zie bijgevoegd (voorlopig) tijdschema. Indien de daadwerkelijke 
inschrijvingen aanleiding geven voor het aanpassen van het tijdschema zal 
dit zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.  

 

Opstellingen: De ploegopstelling kan tot uiterlijk vrijdagavond 5 april 23:59 doorgegeven 
worden via atletiek.nu. 

 
Jurylid/leden: Verzoek is om de naam van het verplichte jurylid al eerder dan de 

sluitingsdatum door te geven (liefst vóór dinsdag 2 april), zodat deze op tijd 
de juiste informatie van onze JUCO kan ontvangen. Om deze reden graag 
ook het email-adres van de juryleden doorgeven (aan juco@avgroenester.nl) 

 

Aandachtspunten: Om het voor zowel atleten als publiek leuk te maken verzoeken wij u 
dringend om bij de looponderdelen de beste (of verwachte) prestatie op te 
geven. De series zullen hiermee ingedeeld worden (snelste series als laatste). 
 
Indien er bij de technische onderdelen meerdere startgroepen zijn, dan 
aangeven in welke groep de atleet deelneemt. Per startgroep mag maximaal 
1 atleet per ploeg deelnemen. 
 

Uitslagen: De verwerking van de wedstrijd zal middels atletiek.nu plaatsvinden. Hier zijn 
de uitslagen dus ook te vinden. 

 
Overig: Op deze wedstrijden zijn het wedstrijdreglement en het 

competitiereglement van toepassing. Deze zijn te vinden via atletiekunie.nl 
 
Inlichtingen: woc@avgroenester.nl of 0168 – 32 79 97   
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Francois 
AV Groene Ster 
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