
Uitnodiging 
2e competitiewedstrijd B-junioren 23 juni 2019 De Keien Atletiek Uden.  

 
Aan de  contactpersonen (en ploegleiders) van de verenigingen uit poule 45, 
 
Namens De Keien Atletiek uit Uden nodig ik jullie uit voor de 2e wedstrijd voor de B-junioren van het seizoen 2019. De 
wedstrijd wordt gehouden in stadion De Kuip aan de Sportlaan 2 te Uden en vangt aan om 11.30uur. 
 
Inschrijven 
Inschrijving kan uitsluitend via www.atletiek.nu  De inschrijving wordt vanaf maandag 1 juni 2019 geopend en sluit op  
vrijdag 21 juni 2019 23:59uur. (zie artikel 408 van het competitiereglement). 
 
Bij de looponderdelen graag de beste prestaties vermelden in verband met de serie-indelingen. Naast de beste 
prestatie vermeld bij de deelnemers en deelneemster voor de technische onderdelen ook of ze ingedeeld moeten 
worden in groep 1 of 2. Per groep mag per team slechts één atleet worden opgegeven.  
 
Uiteraard geldt ook voor deze competitiewedstrijd de regeling van het opgeven van een jurylid per deelnemende club.  
Opgegeven juryleden dienen de hele wedstrijd beschikbaar te zijn. Het niet-opgeven van een jurylid kan leiden tot 
uitsluiting van deelname (zie artikel 414.2 van het competitiereglement). 
 
Wijzigingen 
Op de wedstrijddag zelf kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht met toestemming van de wedstrijdleider.  
(zie artikelen 408.4 en 403.2 van het competitiereglement). 
 
Tijdschema  
Het tijdschema wordt meegezonden met deze uitnodiging. 
 
Juryvergadering 
Juryvergadering begint om 10.45uur in de multifunctionele ruimte nabij de hoofdingang. 
 
Ploegleidersvergadering  
Ploegleidersvergadering vindt plaats om 11.00uur in de multifunctionele ruimte nabij de hoofdingang. 
 
Competitiereglement 
Uiteraard is het competitiereglement van het wedstrijdreglement 2018-2019 van toepassing. 
 
Eigen materiaal 
Eigen werpmateriaal kan van 11.00uur tot 11.15uur en van 13.30 uur tot 13.45uur ter weging en meting aangeboden 
worden in de materiaalruimte. Het werpmateriaal zal door de jury naar het betreffende onderdeel met de andere 
materialen meegenomen worden. De materiaalruimte vindt u even voorbij de finish (eerste garagebox links). 
 
Clubkleding 
Het dragen van clubkleding is verplicht. 
 
Informatie 
Op  www.atletiek.nu of per e-mail wedstrijden@dekeienatletiek.nl  
 
Namens De Keien Atletiek en de wedstrijdorganisatie wens ik u een prettige wedstrijd toe en veel succes ! 
 
Jeroen Raijmakers 
Wedstrijdzaken De Keien Atletiek  

Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId8 is niet aangetroffen in het bestand.


