
Uitnodiging 1e wedstrijd Senioren 2e Divisie, Poule 4 te Nijmegen 
 
 
 
Aan de atleten en ploegleiders van de deelnemende Seniorenploegen 
 
 
 
Beste sportvrienden, 
 
Nijmegen Atletiek & ‘t Haasje nodigen  uw vereniging uit voor de 1e competitiewedstrijd, 2e Divisie, poule 4 
van de Senioren op zondag 14 april 2019 op de atletiekbaan te Nijmegen. 
 
De wedstrijd wordt gehouden op de atletiekbaan van Sportpark Brakkenstein aan de Heemraadweg 3 te 
Nijmegen (zie bijgevoegde routebeschrijving / parkeergelegenheid). Het clubhuis van Nijmegen Atletiek 
is telefonisch bereikbaar onder nummer 024-3562241. 
 
De aanvangstijd voor de wedstrijd is 11.30 uur. Dan beginnen de heren met kogelslingeren. Om 12.00 uur 
staat de start van de wedstrijd voor de heren gepland met hoogspringen en om 12.10 voor de dames met 
de eerste groep kogelstoten . (zie atletiek.nu tijdschema of het vaste AU schema) 
 
Enkele belangrijke zaken die uw aandacht verdienen: 
Inschrijvingen: Inschrijving kan uitsluitend via atletiek.nu . De inschrijving is vanaf 22 maart 2019 

geopend. De verenigingen moeten voor elke deelnemende ploeg via online 
inschrijving de ploegopstelling opgeven uiterlijk voor vrijdag 12 april 23:59 uur. Bij de 
looponderdelen de beste prestaties vermelden i.v.m. de serie-indelingen. Geen 
opgave heeft indeling in de langzaamste serie tot gevolg. 
Bij technische onderdelen waar in groepen wordt gewerkt, moet in atletiek.nu voor 
de desbetreffende atleten worden aangegeven in welke groep zij zullen deelnemen. 
Per groep mag per vereniging slechts één atleet worden opgegeven. 
Het e-mailadres dat bij de inschrijving op atletiek.nu in het profiel van de ploegleider 
wordt opgegeven wordt door ons gebruikt om met de ploeg in contact te treden. 

 
Ploegwijzigingen: Mutaties zijn na vrijdag 12 april 23:59 uur niet meer mogelijk. Op de competitiedag 

zelf mogen geen wijzigingen meer worden doorgegeven, tenzij goedgekeurd door de 
wedstrijdleider in geval van blessures of ziekte (zie artikel 403.2). 
De ploegleidersvergadering is om 11.15 bij de tribune (Finish/ET zijde) 

 
Afmelding ploeg: Kan een ploeg niet deelnemen dan dient u dit uiterlijk vrijdag 12 april 23:59 uur op de 

onderstaande e-mailadressen te melden.  
 
Jury: Iedere vereniging dient minimaal één jurylid op te geven. Het verzoek is de namen en 

de jury-aantekening van de juryleden tenminste 1 week van te voren (7 april 2019) 
door te mailen aan woc@nijmegenatletiek.nl zodat we tijdig de indeling met de 
juryleden kunnen delen. Het niet -opgeven van een jurylid kan leiden tot uitsluiting 
van deelname (zie art 414.2 competitiereglement). 
De juryvergadering is om 11.00 bij de hoogspringmat bij het clubhuis 

 
Kleding: Uiteraard is dragen van een clubtenue verplicht. 
 
Startnummers: De startnummers kunnen worden afgehaald aan de achterzijde van het clubhuis bij 

het secretariaat (aan de buitenzijde via het raam). Graag per vereniging alle nummers 
tegelijk afhalen. 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/chronoloog/26699/
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/thema/wedstrijdzaken/documenten/2e%20divisie%201e%20wedstrijd.pdf
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/26699/
http://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/322/
mailto:woc@nijmegenatletiek.nl


 
Weging materiaal: Van 10.30 uur tot 11.00 uur en van 12.45 uur tot 13.30 uur in de materiaalruimte 

onder de tribune (bereikbaar aan de oostzijde/finish zijde van de tribune) 
Het ter weging aangeboden materiaal zal tijdelijk worden ingenomen. 

 
Aanvangshoogtes: Hoogspringen vrouwen: 1,20 - 1,25 - 1,30 - verder met 0,05 m 

Hoogspringen mannen: 1,30 - 1,35 - 1,40 - verder met 0,05 m 
Polsstokhoogspringen mannen: 2,00 - 2,10 - 2,20 -verder met 0,10 m 
Wanneer een atleet lager wil beginnen, zal dit tijdens de ploegleidersvergadering 
aangegeven moet worden.  

 
Estafettes: Er wordt een Zweedse Estafette gelopen.  
 
Uitslagen: De uitslagen van de onderdelen zijn te vinden op atletiek.nu.  
 
Juryvergadering: 11.00 uur. Locatie: bij de hoogspringmat (clubhuiszijde) 
Ploegleidersoverleg: 11.15 uur. Locatie: Naast de tribune, finish zijde 
 
Tijdwaarneming: Elektronische tijdwaarneming is aanwezig. 
Afstand meten: Bij speer & discus zal EDM worden toegepast. 
 
 
Na de wedstrijd is kunnen alle liefhebbers gezellig blijven eten. Iedereen is welkom!  
Vooraf inschrijven en betalen is verplicht. Iedere betaalde inschrijving krijgt bonnen voor de deelname 
aan het eten. Inschrijven kan vanaf maandag 18 maart en t/m uiterlijk zondag 7 april.  
nschrijven via het online inschrijfformulier  
 
Nijmegen Atletiek en ‘t Haasje, wenst u allen een sportieve wedstrijd toe.  
Graag tot ziens op zondag 14 april  aanstaande op sportpark Brakkenstein in Nijmegen. 
 
Namens de gezamenlijke organisatie, 
Danique Slob & Robin Hagemans 
WOC ‘t Haasje  & WOC Nijmegen Atletiek  
Contact e-mail: woc@nijmegenatletiek.nl 
 
 
 
Bijlagen: 

● Routebeschrijving en Parkeren bij Sportpark Brakkenstein 
  

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/26699/
https://goo.gl/forms/wxSNCVE1swDhMl5y2
mailto:woc@nijmegenatletiek.nl


Parkeren bij Sportpark Brakkenstein 
 
Parkeergelegenheid op de Heemraadstraat is zeer beperkt. In de zijstraten (bijna allemaal smal) en bij de 
speeltuin is wel wat gelegenheid. 
 
Beste mogelijkheid is op de Scheidingsweg, ten zuiden van de baan. Hier kan aan de zuidzijde van de straat, 
naast de weg op een parallelweg worden geparkeerd en kunt u dwars door het bos via het pad of via de 
Pastoor Schelstraeteweg de atletiekbaan bereiken. 
 
Het is voor een bus niet mogelijk in de Heemraadstraat te parkeren. Deze kan wel op de Scheidingsweg of 
soms ook in de Kanunnik Meijllinckstraat worden geparkeerd (Pbus). 
 

 

 
 
 


