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Uitnodiging C-finalewedstrijd competitie junioren CD 18 september 2021 
 

Aan de contactpersonen (en ploegleiders) van de verenigingen die zich geplaatst hebben voor de landelijke C-finale. 
 

PROFICIAT! 

Eén of meerdere teams van jullie vereniging hebben zich geplaatst voor de C-finale van de CD-competitie 2021. 
Namens Typhoon uit Gorinchem nodig ik jullie uit voor deze finalewedstrijd, die wordt gehouden op de kunststofbaan 
“De Wipmolen” in het sportpark Molenvliet te Gorinchem. De wedstrijd begint om 11.00 uur. 

 
Parkeren 
Parkeren bij het zwembad. Voor navigatie te gebruiken: Bataafsekade 8, 4204 AX Gorinchem. 
Vanaf de parkeerplaats richting de molen. Tussen het hockeyveld en de vliet (en achterkant molen), via het eerste 
bruggetje de vliet oversteken naar het fietspad. Rechtsaf. Na de tweede molen ligt de atletiekbaan. Alle andere 
navigatiemogelijkheden leiden naar afgesloten en/of doodlopende wegen. 

 
Wedstrijdbepalingen 
Uiteraard zijn de wedstrijdbepalingen competitie 2020-2021 webversie 25.09.2020 van toepassing. 

 

Inschrijven (en wijzigen) 
Inschrijving kan uitsluitend via www.atletiek.nu De inschrijving is geopend. Alle teams dienen uiterlijk woensdag 15 
september 2021 23:59 uur te zijn ingeschreven. (Met vermelding van de gegevens van een contactpersoon, artikel 9.2 
van de wedstrijdbepalingen). Vooraf mogen maximaal vier reserves worden ingeschreven (artikel 9.3). Dit kan door 
een mailtje te sturen naar woc@avtyphoon.nl. Op de wedstrijddag zelf kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht 
met toestemming van de wedstrijdleider (artikel 9.4). 

 

Bij de looponderdelen, ook de estafettes, graag de beste prestaties vermelden in verband met de serie-indelingen. 
 

Let op!!!! De technische onderdelen zijn ingedeeld in twee groepen. Er mag maximaal één deelnemer per team in 
dezelfde groep worden ingeschreven. 

Ook bij de technische onderdelen graag de beste prestaties vermelden t.b.v. de microfonisten. 
 

Juryleden 
Uiteraard geldt ook voor deze competitiewedstrijd de regeling van het opgeven van juryleden (en vrijwilligers) per 
deelnemende vereniging. Deze dienen de gehele wedstrijd beschikbaar te zijn. Het niet opgeven kan leiden tot 
uitsluiting van deelname (artikel 15.2). De melding van juryleden NIET via atletiek.nu maar door een mailtje naar 
woc@avtyphoon.nl. 

 

Tijdschema 
Het tijdschema wordt meegezonden met deze uitnodiging. De vermelde tijden zijn AANVANGSTIJDEN. De deelnemers 
dienen zich 15 minuten eerder te (laten) melden. 
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Juryvergadering 
De juryvergadering begint om 10.00 uur. De locatie wordt omgeroepen. 

 

Ploegleidersvergadering 
De ploegleidersvergadering is om 10.15 uur en er wordt omgeroepen waar deze plaatsvindt. 

 

Eigen materiaal 
Eigen werpmateriaal kan ter weging en meting ingeleverd worden in de materiaalberging. Het werpmateriaal zal door 
de jury naar het betreffende onderdeel met de andere materialen meegenomen worden. De materiaalberging vindt u 
aan de zijkant van de kantine als u de accommodatie op komt, de grote deur. De inlevertijden staan op het 
tijdschema. 

 
Clubkleding 
Het dragen van clubkleding is verplicht. 

 
Startnummer 
Er wordt verzocht om het startnummer bij alle onderdelen aan de voorzijde van het lichaam te dragen. 

 

Vlaggenparade en voorstellen teams 
De teams moeten zich om 10.15 uur verzamelen op het fietspad voor het toegangshek. Om 10.30 uur marcheren de 
teams (op volgorde zoals bij het afhalen van de startnummers is meegegeven) de baan op. 

 
Informatie 
Per e-mail woc@avtyphoon.nl 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens GA&TV Typhoon 

 

Edwin Hurkmans 
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