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Stedenboekje 2018 - regio 18 & 19 

Stedenwedstrijden pupillen en junioren CD  

 

Versie: 15 maart 2018 

 

 

Vragen of opmerkingen over de inhoud van dit stedenboekje?  

Mail ze naar wocavdaventria@gmail.com 

(samensteller stedenboekje namens het stedenverband)  
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Inleiding 

Dit is het stedenboekje 2018 voor de stedenwedstrijden in regio 18 & 19. Het doel van de 

stedenwedstrijden is en blijft om leuke en gezellige atletiekwedstrijden in de regio te 

organiseren voor pupillen en junioren CD. 

Er zijn drie soorten stedenwedstrijden: 

 Bij de pupillen wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 soorten wedstrijden: de 

pupillenwedstrijd oude stijl en athletics champs. De verschillen tussen deze 

wedstrijden komen verderop in dit boekje aan de orde. Per vereniging is 

vastgesteld welke vereniging aan welk type wedstrijd meedoet. 

 Bij de junioren is er 1 soort wedstrijd waar alle verenigingen aan meedoen, dit zijn 

de junioren CD stedenwedstrijden.   

Vanwege het grote aantal atleten in regio 18 en 19, worden de stedenwedstrijden 

tegelijkertijd op meerdere locaties georganiseerd. Hiervoor is een poule-indeling 

gemaakt. Deze indeling staat in dit stedenboekje. 

  



4 

 

Aanpassingen en vernieuwingen stedenwedstrijden in 2018 
Tijdens het gezamenlijk overleg op maandag 28 januari 2018 in Zevenaar zijn afspraken 

gemaakt met alle verenigingen in regio 18 en 19. Deze zijn verwerkt in dit boekje. 

 

Belangrijke aanpassingen t.o.v. eerdere jaren: 

 Voor de CD junioren en pupillen oude stijl wedstrijden is vastgesteld dat het 

minimaal aantal juryleden dat een vereniging dient te leveren per wedstrijd, 

afhankelijk is van het aantal deelnemers van die vereniging aan de wedstrijd. De 

vastgestelde aantallen staan in dit boekje onder het kopje "Juryleden". 

 De diverse coördinatortaken voor de organisatie van de stedenwedstrijden zijn 

verdeeld onder een aantal vrijwilligers van diverse verenigingen. 

 Het inschrijfgeld per stedenwedstrijd stijgt in 2018 voor de pupillen van €3,00 

naar €3,50 en voor de junioren van €3,50 naar €4,00. Hierbij zal per atleet €1,25 

worden afgedragen aan het stedenverband. 

 Voor de Athletics Champs wedstrijden is per 2018 afgesproken dat er altijd een 

gepaste afsluiting plaatsvind. De invulling hiervan ligt bij de organiserende 

vereniging. 

 Voor de Athletics Champs wedstrijden is vastgesteld dat er geen startblokken 

worden gebruikt. 

 Bij de pupillenwedstrijden oude stijl blijft de gezamenlijke warming up 

gehandhaafd.  
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Informatie voor deelnemers, trainers en begeleiders 

Stedenwedstrijden worden georganiseerd voor de volgende categorieën: Pupillen C (incl. 

mini pupillen), pupillen B, pupillen A, junioren D en junioren C. Bij de pupillen A (oude-stijl 

wedstrijden), junioren D en junioren C wordt er bij de groepsindeling onderscheid 

gemaakt tussen 1e jaars en 2e jaars.  

Er worden per seizoen vier stedenwedstrijden georganiseerd voor alle categorieën, 

waarbij alle onderdelen tenminste twee keer aan bod komen. 

Bij de Athletics Champs wedstrijden zijn specifieke regels van toepassing voor de 

uitvoering en het opmaken van de uitslagen. Deze informatie is te vinden op de website 

van de Atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/jeugd/athletics-champs 

Verstandelijke Beperking (VB)-atleten 

Op enkele wedstrijden voor CD junioren kunnen ook VB-atleten deelnemen. Zij nemen 

deel aan de onderdelen 80m, verspringen, kogelstoten en de 400m.  

Inschrijven 

De inschrijving voor alle stedenwedstrijden verloopt via www.atletiek.nu. De inschrijving 

sluit altijd 10 dagen van te voren. Na-inschrijving is formeel niet mogelijk. Neem hiervoor 

altijd contact op met de organiserende vereniging. 

Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt bij de pupillen € 3,50 per wedstrijd en bij de 

junioren € 4,00 per wedstrijd. 

Het inschrijfgeld voor de stedenwedstrijd moet betaald worden via Ideal. Advies: streef er 

naar om per vereniging alle atleten in één keer in te schrijven i.v.m. de kosten per Ideal 

transactie.  

Per atleet wordt er achteraf € 1,25 afgedragen aan het stedenverband voor de algemene 

organisatie (aanschaf prijzen, bekers, verzendkosten, Elektronische Tijdwaarneming en 

AC kar).  

Juryleden 

https://www.atletiekunie.nl/jeugd/athletics-champs
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Het is van groot belang dat elke club juryleden mee brengt naar de stedenwedstrijden. 

Graag van tevoren de namen (en juryfuncties) doorgeven aan de organiserende 

vereniging.  

Per 2018 zijn onderstaande (minimum) aantallen juryleden per vereniging van toepassing 

voor de CD junioren wedstrijden en de Pupillen oude stijl wedstrijden:  

< 20 deelnemers:  2 juryleden 

20-30 deelnemers: 3 juryleden 

30 – 50 deelnemers: 4 juryleden 

> 50 deelnemers:  5 juryleden  

Hierbij dienen tenminste 2 juryleden per vereniging de jurycursus te hebben gevolgd 

(jury-aantekening 60), aangevuld met helpers. 

Bij de Athletics Champs wedstrijden dienen verenigingen per team een teambegeleider 

en een (hulp)jurylid aan te leveren.  

Medailles 

Atleten komen in aanmerking voor een medaille als ze aan tenminste 2 

stedenwedstrijden hebben deelgenomen. Voor alle onderdelen zijn, per categorie, 

minimumeisen vastgesteld (de zogenaamde limieten) voor de verschillende medailles. 

De Brons-limieten zijn het gemakkelijkst en staan derhalve voor een bronzen medaille. 

De Zilver-limieten zijn iets moeilijker en worden beloond met een zilveren medaille. Het 

behalen van Goud-limieten leidt tot toekenning van een gouden medaille. 

Alle individuele onderdelen tellen mee voor de bepaling van de uiteindelijke medailles. 

Verderop in dit boekje staan de tabellen met alle onderdelen, limieten en overige 

spelregels.  

Na de finalewedstrijd wordt bekeken wie welke medaille heeft verdiend en worden deze 

opgestuurd naar de vereniging. Deelnemers die niet aan de limieten hebben voldaan, 

maar wel aan twee wedstrijden hebben deelgenomen krijgen een deelnamemedaille. 
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VB-atleten krijgen ten alle tijden een herinneringsmedaille ongeacht hun persoonlijke 

prestatie. Deze medailles worden op de finaledag uitgedeeld. 

Verenigingsklassement  

De vierde stedenwedstrijd is de finalewedstrijd. Per categorie wordt een 

verenigingsklassement opgesteld op basis van de uitslagen van de finale. Als ploegen in 

de finale gelijk eindigen, tellen de uitslagen van de eerste drie stedenwedstrijden 

('voorronden) ook mee. In dat geval wordt de puntentelling van de eerste drie 

stedenwedstrijden, die parallel zijn georganiseerd, in elkaar geschoven.  

Prijzen: De prijzen voor het verenigingsklassement worden op de finaledag uitgereikt. Bij 

elke categorie krijgen de eerste 3 verenigingen een ploegprijs (standaard). Prijzen worden 

niet nagestuurd.  

Puntentelling verenigingsklassement: Per vereniging worden de beste 2 atleten op een 

onderdeel meegeteld voor het klassement. Daarbij wordt altijd uitgegaan van het totaal 

aantal ingeschreven verenigingen per categorie. Dat aantal wordt verdubbeld en dan 

wordt er teruggeteld, (ook als van een vereniging maar één atleet aanwezig is), waarbij 

de beste prestatie het hoogste aantal punten krijgt. 

Voorbeeld puntentelling: Bij de meisjes pupillen B zijn 6 verenigingen ingeschreven. Dan 

krijgt per onderdeel de beste prestatie bij de meisjes pupillen B 12 punten, de nummer 

twee krijgt 11 punten, enzovoort. Als twee atleten gelijk zijn geeindigd, krijgen beiden het 

hoogste aantal punten en wordt het laagste aantal punten overgeslagen.  

Puntentelling finalewedstrijd: De puntentelling bij de finale wedstrijd wordt bijgehouden 

volgens bovenstaande regels. Bij de finales starten alle verenigingen met 0 punten. Alle 

onderdelen tellen mee in de puntentelling, uitgezonderd de estafettes. Indien het 

onderdeel hoogspringen op de agenda staat telt alleen bij de finalewedstrijden ook het 

aantal pogingen mee om een rangvolgorde te maken. 
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Stedenwedstrijden - Pupillen oude stijl 

Wedstrijddata 

Datum 
Organiserende 
vereniging 

Deelnemende verenigingen 

7 april Nijmegen Atletiek 

Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 

Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers en 

AV’34 

2 juni AV De Liemers 

Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 

Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers en 

AV’34 

30 juni AV Hanzesport 

Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 

Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers en 

AV’34 

8 september 

(finale) 
AV '34 

Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 

Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers en 

AV’34 

 

Aanvang wedstrijden: 10 uur 
 
Iedereen wordt ingeschreven voor alle onderdelen. Voor de estafette kan op de 
wedstrijddag worden ingeschreven.  

Verdeling onderdelen per wedstrijd, per categorie 

 
Pupillen C/D 40m Horden Ver Hoog Medicine Vortex 4x40m 600m 

1e wedstrijd X X  X  X  X 

2e wedstrijd X X X  X  X  

3e wedstrijd X X  X  X  X 

Finale wedstrijd X X X  X  X  

 
Pupillen B 40m Horden Ver Hoog Kogel Vortex 4x40m 1000m 

1e wedstrijd X X X  X   X 

2e wedstrijd X X  X  X X  

3e wedstrijd X X X  X   X 

Finale wedstrijd X X  X  X X  
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Pupillen A1 60m Horden Ver Hoog Kogel Vortex 4x60m 1000m 

1e wedstrijd X X  X  X  X 

2e wedstrijd X X X  X  X  

3e wedstrijd X X  X  X  X 

Finale wedstrijd X X X  X  X  

 
Pupillen A2 60m Horden Ver Hoog Kogel Vortex 4x60m 1000m 

1e wedstrijd X X X  X   X 

2e wedstrijd X X  X  X X  

3e wedstrijd X X X  X   X 

Finale wedstrijd X X  X  X X  

 

Medaillelimieten - Pupillen oude stijl 
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Medailleregels - Pupillen oude stijl 

Medailleregels 

- Gouden medaille: minimaal 3 x goud en de overige prestaties ten minste zilver 

- Zilveren medaille: minimaal 3 x goud of zilver en de overige prestaties ten minste 

brons 

- Bronzen medaille: minimaal 3 x brons 

- Deelnamemedaille: alle andere gevallen, bij deelname aan minimaal 2 

wedstrijden 

Aanvullingen 

 Als aan onderdelen vaker is deelgenomen telt het beste resultaat. 

 Indien op een onderdeel geen uitslag wordt gehaald, betekent dit dat niet aan 

een bronzen limiet is voldaan. 

 Om te voorkomen dat een minder goed resultaat op slechts 1 onderdeel de 

"kleur" van de medaille sterk (nadelig) beïnvloedt, geldt de volgende "wildcard" 

regeling: om in aanmerking te komen voor een zilveren of gouden medaille is het 

toegestaan dat er op 1 onderdeel een resultaat is behaald dat niet aan de eerder 

genoemde medaille-regels voldoet, mits het minimaal aantal zilveren resp. 

gouden resultaten nog steeds behaald is en er op alle onderdelen een resultaat 

is behaald. Voorbeeld: een A-pupil die 3 gouden resultaten behaalt en de 

overige prestaties OP 1 NA tenminste zilver, verdient toch een gouden medaille. 

Er moet op de weg te strepen onderdelen wel een resultaat staan. 

 De medailles worden zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd van het seizoen 

naar de vereniging (contactpersoon) gestuurd. 
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Stedenwedstrijden pupillen - Athletics Champs 

Wedstrijddata 

Datum Organiserende 
vereniging 

Locatie Deelnemende verenigingen 

7 april AVA ’70 Aalten 
Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen en 
AVA '70 

7 april AV Archeus Winterswijk 
AV Climax, Pallas '67, AV Daventria, 
Arena Atletiek en AV Archeus 

9 juni AV Wijchen Wijchen 
Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen en 
AVA '70 

9 juni AV Daventria Deventer 
Climax, Pallas '67, AV Daventria, Arena 
Atletiek en AV Archeus 

30 juni Pallas '67 Wageningen 
AV Climax, Pallas '67, AV Daventria, 
Arena Atletiek en AV Archeus 

30 juni Ciko '66 Arnhem 
Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen en 
AVA '70 

8 september 
(finale) 

AV Climax Ede Indeling volgt 

8 september 
(finale) 

Atletico '73 Gendringen Indeling volgt 

 
Aanvang wedstrijden: 11 uur 

Verdeling onderdelen per wedstrijd, per categorie 

Deze informatie is te vinden op de website van de Atletiekunie: 

https://www.atletiekunie.nl/jeugd/athletics-champs 

Medaillelimieten - Athletics Champs 

De pupillen krijgen in de vier wedstrijden negen onderdelen aangeboden die allemaal 

mee tellen voor de bepaling van de uiteindelijke medaille. De onderdelen staan vermeld 

in de tabellen met de individuele limieten. 

https://www.atletiekunie.nl/jeugd/athletics-champs
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Medailleregels - Athletics Champs 

Medailleregels voor de C- & B-Pupillen: 

- Gouden medaille: minimaal 5 x goud en de overige prestaties ten minste zilver 

- Zilveren medaille: minimaal 5 x goud of zilver en de overige prestaties ten minste 

brons 

- Bronzen medaille: minimaal 5 x brons 

- Deelnamemedaille: alle andere gevallen, bij deelname aan minimaal 2 

wedstrijden 

- Voor de C- en B-pupillen zijn er per atleet maximaal 2 “wildcards” toe te passen. 
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Medailleregels voor de A-Pupillen: 

- Gouden medaille: minimaal 6 x goud en de overige prestaties ten minste zilver 

- Zilveren medaille: minimaal 6 x goud of zilver en de overige prestaties ten minste 

brons 

- Bronzen medaille: minimaal 6 x brons 

- Deelnamemedaille: alle andere gevallen, bij deelname aan minimaal 2 

wedstrijden 

- Voor de A-pupillen is er maximaal 1 “wildcard” per atleet beschikbaar 

Aanvullingen 

 Als aan onderdelen vaker is deelgenomen telt het beste resultaat. 

 Indien op een onderdeel geen uitslag wordt gehaald, betekent dit dat niet aan 

een bronzen limiet is voldaan. 

 Bij tijdregistratie wordt de uitslag met de hand afgerond op 1 decimaal, en dit 

wordt ook gebruikt voor het bepalen van de behaalde limieten. 

 Om te voorkomen dat een minder goed resultaat op slechts 1 onderdeel de 

"kleur" van de medaille sterk (nadelig) beïnvloedt, geldt de volgende "wildcard" 

regeling: Om in aanmerking te komen voor een zilveren of gouden medaille is 

het toegestaan dat er voor de A-pupillen op 1 onderdeel of voor de C- en B-

pupillen op maximaal 2 onderdelen een resultaat is behaald dat niet aan de 

eerder genoemde medaille-regels voldoet, mits het minimaal aantal zilveren 

resp. gouden resultaten nog steeds behaald is en er op alle onderdelen een 

resultaat is behaald. 

Voorbeeld 1: een A-pupil die 5 gouden resultaten behaalt en de overige 

prestaties OP 1 NA tenminste zilver, verdient toch een gouden medaille. Er moet 

op de weg te strepen onderdelen wel een resultaat staan. 

Voorbeeld 2: een C-pupil die 5 gouden resultaten behaalt en de overige 

prestaties OP 1 of 2 NA tenminste zilver, verdient toch een gouden medaille. Er 

moet op de weg te strepen onderdelen wel een resultaat staan. 

 De medailles worden zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd van het seizoen 

naar de vereniging (contactpersoon) gestuurd. 
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Stedenwedstrijden junioren C & D 

Wedstrijddata 

Datum 
Organiserende 
vereniging 

Locatie Deelnemende verenigingen 

21 april AV 34 Apeldoorn 

AV Climax, AV Daventria, AV Archeus, 
AV '34, AV de Liemers en AV 
Hanzesport 
Incl. VB atleten 

21 april Ciko '66 Arnhem 

Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen, 
Pallas '67, AVA '70, Arena Atletiek, 
Nijmegen Atletiek, Argo Atletiek en AV 
Gelre 

26 mei 

Atletico '73 
(met 
assistentie 
materiaal en 
secretariaat) 

Gendringen 
Alle verenigingen 
Incl. VB atleten 

23 juni AV De Liemers Zevenaar 

AV Climax, AV Daventria, AV Archeus, 
AV '34, AV de Liemers en AV 
Hanzesport 
Incl. VB atleten 

23 juni Argo Atletiek Doetichem 

Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen, 
Pallas '67, AVA '70, Arena Atletiek, 
Nijmegen Atletiek, Argo Atletiek en AV 
Gelre 

22 
september 
(finale) 

Nijmegen 
Atletiek 

Nijmegen Indeling volgt 

22 
september 
(finale) 

Archeus Winterswijk Indeling volgt 

 
Aanvang wedstrijden: 11 uur 
 
Iedereen wordt ingeschreven voor alle onderdelen. Voor de estafette kan op de 
wedstrijddag worden ingeschreven.  
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Verdeling onderdelen per wedstrijd, per categorie 
Meisjes D 60m 60m 

horden 
600m 1000m Ver Hoog Speer Kogel Discus 4x60m 

1e wedstrijd X  X  X  X  X  

2e wedstrijd  X  X  X  X  X 

3e wedstrijd  X  X X   X X  

Finale 
wedstrijd 

X  X   X X   X 

 

Meisjes C 80m 80m 
horden 

600m 1000m Ver Hoog Speer Kogel Discus 4x80m 

1e wedstrijd X  X  X  X  X  

2e wedstrijd  X  X  X  X  X 

3e wedstrijd  X  X X   X X  

Finale 
wedstrijd 

x  X   X X   X 

 

Jongens D 80m 80m 
horden 

600m 1000m Ver Hoog Speer Kogel Discus 4x80m 

1e wedstrijd X  X   X  X  X 

2e wedstrijd  X  X X  X  X  

3e wedstrijd  X  X  X X   X 

Finale 
wedstrijd 

X  X  X   X X  

 

Jongens C 100m 100m 
horden 

800m 1500m Ver Hoog Speer Kogel Discus 4x100m 

1e wedstrijd X  X   X  X  X 

2e wedstrijd  X  X X  X  X  

3e wedstrijd  X  X  X X   X 

Finale 
wedstrijd 

X  X  X   X X  

Medaillelimieten - junioren C & D 

De negen individuele onderdelen tellen mee voor de bepaling van de uiteindelijke 

medailles. De limieten per onderdeel en per categorie staan vermeld in onderstaande 

tabel.  
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Medailleregels - junioren C & D 

- Gouden medaille: minimaal 5 x goud en de overige prestaties ten minste zilver 

- Zilveren medaille: minimaal 5 x goud of zilver en de overige prestaties ten minste 

brons 

- Bronzen medaille: minimaal 5 x brons 

- Deelnamemedaille: alle andere gevallen, bij deelname aan minimaal 2 

wedstrijden 

Aanvullingen 

 Als aan onderdelen vaker is deelgenomen telt het beste resultaat. 

 Indien op een onderdeel geen uitslag wordt gehaald, betekent dit dat niet aan 

een bronzen limiet is voldaan. 

 Om te voorkomen dat een minder goed resultaat op slechts 1 onderdeel de 

"kleur" van de medaille sterk (nadelig) beïnvloedt, geldt de volgende "wildcard" 

regeling: om in aanmerking te komen voor een zilveren of gouden medaille is het 

toegestaan dat er op 1 onderdeel een resultaat is behaald dat niet aan de eerder 
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genoemde medaille-regels voldoet, mits het minimaal aantal zilveren resp. 

gouden resultaten nog steeds behaald is. 

Voorbeeld: een C-junior die 5 gouden resultaten behaalt en de overige 

prestaties OP 1 NA tenminste zilver, verdient toch een gouden medaille. Er moet 

op de weg te strepen onderdelen wel een resultaat zijn behaald. 

 De medailles worden zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd van het seizoen 

naar de vereniging (contactpersoon) gestuurd. 

 

 


