
 
Aan de contactpersonen van de atletiekverenigingen, ingedeeld in poule 23, voor de tweede 
competitiewedstrijd masters mannen en vrouwen op zondag 12 mei 2019 in Kerkrade. 
 
Beste sportvrienden, 
 
Zondag 12 mei wordt op de atletiekaccommodatie van AV Achilles-Top in sportpark 
Kaalheide, gelegen aan de Parkstraat 4, 6466 BA Kerkrade, de tweede competitiewedstrijd 
gehouden voor masters mannen en vrouwen in poule 23 in de landelijke competitie, 
aanvang 12.00 uur. 
 
Wij verzoeken u de samenstelling van de ploegen uiterlijk op vrijdag 10 mei a.s. (20.00 u)  
op te geven via atletiek.nu met vermelding van de beste prestaties. Vooral van belang voor de 
serie-indeling bij de looponderdelen. Tevens voor de technische onderdelen de atleet indelen 
in groep 1 of  2. Per groep is maar 1 atleet per ploeg toegestaan. Op de wedstrijddag mogen 
geen wijzigingen meer worden doorgegeven (tenzij art. 403.2 competitiereglement). Deze 
dienen te worden goedgekeurd door de wedstrijdleider.     
 
De wedstrijd wordt afgewerkt volgens het competitiereglement van de Atletiekunie. Het 
dragen van clubkleding is verplicht voor de atleten. 
Bij de werponderdelen en het verspringen zijn er vier pogingen.   
 
Het voorlopig tijdschema voor deze wedstrijd treft u als bijlage aan. 
Het definitieve tijdschema staat na de sluitingstermijn op onze website www.achilles-top.nl en 
bij atletiek.nu, nadat alle inschrijvingen zijn ontvangen.  
 
Verder is het verplicht één jurylid aan te melden per vereniging (1 t/m 4 ploegen), twee 
juryleden per vereniging (5 t/m 8 ploegen), zodat we deze wedstrijd tot een goed einde 
kunnen brengen. Graag aanmelden uiterlijk 6 mei, zodat we tijdig een jury-indeling 
kunnen maken. S.v.p. vereniging, voornaam en naam, alsmede functie en evt. voorkeurs-
onderdeel vermelden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Aanmelden bij onze 
juco Jef Waltmans, e-mail: jefwaltmans@home.nl, of via atletiek.nu. 
 
Verenigingscontact: Wedstrijdsecretaris Emmy Boumans, e-mail: aboumans@home.nl, 
telefoon 045-5312063. Op wedstrijddag sportpark Kaalheide: tel. 045-5414140 
 
Wij wensen iedereen een sportieve, spannende en succesvolle wedstrijd toe. 
 
Met vriendelijke sportgroeten, 
Emmy Boumans, wedstrijdsecretaris thuiswedstrijden. 
 
Bijlage: Voorlopig tijdschema                
 


