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Inleiding 
Dit is het stedenboekje 2019 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. 

Deel 1 van dit boekje bevat informatie over de stedenwedstrijden voor atleten, trainers, 
ouders en begeleiders. Deze informatie is ook terug te vinden via 
stedenwedstrijd.jouwweb.nl. Op deze manier willen we de informatie meer transparant 
maken. 

Deel 2 van dit boekje bevat aanvullende informatie over de organisatie van de 
stedenwedstrijden, bedoeld voor de wedstrijd-organisatie-commisies (WOCs).  

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 wedstrijdschema gemaakt. 
De indeling per categorie staat vermeld in dit stedenboekje. 
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Aanpassingen en vernieuwingen stedenwedstrijden in 2019 
Tijdens het gezamenlijk overleg op maandag 28 januari 2019 in Ede zijn afspraken gemaakt 
met alle verenigingen in regio 18 en 19. Deze zijn verwerkt in dit boekje. 
 
Belangrijke aanpassingen t.o.v. eerdere jaren: 
• Suggesties voor verloop van de wedstrijd, zie blz @@ 
• Tips en trucs voor inrichten wedstrijd via atletiek.nu, zie blz @@ 
• Pupillen oude stijl hebben hun bestaande format geëvalueerd. De nieuwe richtlijnen 

staat opgenomen in de dropbox 
• Tussenstanden per categorie worden bijgehouden in atletiek.nu (eerste resultaten 

zullen na 2de wedstrijd worden gecommuniceerd) 
• Wedstrijd officials: Arjan Schots zet uit, maar niet leuren! Gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Als er geen aanmeldingen zijn wordt dit teruggegeven naar 
verenigingen. 

• VAV Veenendaal doet ook mee in deze competitie. 
• Deelnemers die niet afkomstig zijn van de geselecteerde verenigingen zijn uitgesloten 

van deze competitie. 
•   
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Deel	 1:	 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 Junioren C/D, Pupillen 
Atleticics Champs. Voor Pupillen oude stijl worden 5 wedstrijden georganiseerd, waarbij 
(het streven is om) 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 
erna 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).  
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Juryleden 
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 laatste wedstrijd 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 laatste 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 

6 april Nijmegen Atletiek 
Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 
Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers, 
AV’34 en VAV Veenendaal 

11 mei AV De Liemers 
Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 
Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers, 
AV’34 en VAV Veenendaal 

25 mei AV’34 
Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 
Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers, 
AV’34 en VAV Veenendaal 

22 juni AV Hanzesport 
Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 
Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers, 
AV’34 en VAV Veenendaal 

14 september 
(finale) 

ARGO Atletiek 
Nijmegen Atletiek, AV Hanzesport, AV 
Gelre, ARGO Atletiek, AV De Liemers, 
AV’34 en VAV Veenendaal 

 
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 
Wordt apart gecommuniceerd aan de deelnemende verenigingen 

Medaillelimieten - Pupillen oude stijl 
Wordt later dit seizoen gedeeld 
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Medailleregels - Pupillen oude stijl 
Wordt later dit seizoen gedeeld 

 	



11 

 

Stedenwedstrijden	pupillen	-	Athletics	Champs	

Wedstrijddata 
Datum Organiserende 

vereniging 
Locatie Deelnemende verenigingen 

6 april Ciko’66 Arnhem Ciko '66, AV Wijchen, Pallas ’67, AV 
Daventria en Arena Atletiek 

6 april AV Archeus Winterswijk AV Archeus, Atletico '73, CAV Climax, 
AVA '70 en VAV Veenendaal 

25 mei Atletico '73 Gendringen Ciko '66, Atletico '73, AV Wijchen, 
CAV Climax en VAV Veenendaal 

25 mei AVA’70 Aalten AVA '70, Pallas ’67, AV Daventria en 
Arena Atletiek en AV Archeus 

15 juni Daventria Deventer Ciko '66, CAV Climax , , Pallas ’67, AV 
Daventria en Arena Atletiek 

22 juni AV Wijchen Wijchen AV Archeus, Atletico '73, AVA '70 en 
VAV Veenendaal, AV Wijchen 

14 september 
(finale) VAV Veenendaal Veenendaal VAV Veenendaal, AV Wijchen, Pallas 

’67, AV Daventria en Arena Atletiek 
21 september 
(finale) AVA’70 Aalten Ciko '66, AV Archeus, Atletico '73, 

CAV Climax, AVA '70 en  
 
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. 
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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 

13 april AV 34 Apeldoorn 

Ciko '66, AV Climax, AV Daventria, 
VAV Veenendaal, AV '34, AV 
Hanzesport en AV Gelre 
Incl. VB atleten 

13 april AV De Liemers Zevenaar 

Atletico '73, AV Wijchen, Pallas '67, 
AVA '70, Arena Atletiek, AV Archeus, 
Nijmegen Atletiek, AV de Liemers en 
Argo Atletiek 

18 mei Argo Atletiek Doetinchem 

AV Wijchen, CAV Climax, Pallas ’67, 
Arena Atletiek, VAV Veenendaal, 
Nijmegen Atletiek, AV De Liemers en 
ARGO Atletiek 
Incl. VB atleten 

18 mei AV Archeus Winterswijk 
Ciko ’66, Atletico ’73, AVA’70, AV 
Daventria, AV Archeus, AV ’34, AV 
Hanzesport en AV Gelre 

15 juni Atletico ‘73 Gendringen 

Atletico ’73, AVA’70, AV Daventria, 
AV Archeus, Nijmegen Atletiek, AV 
De Liemers, ARGO Atletiek, AV 
Hanzesport en AV Gelre 
Incl. VB atleten 

15 juni Ciko ‘66 Arnhem 
Ciko ’66, AV Wijchen, CAV Climax, 
Pallas ’67, Arena Atletiek, VAV 
Veenendaal en AV ‘34 

21 september 
(finale) 

CAV Climax / 
Pallas ‘67 

Wageningen 
/ Ede 

Alle verenigingen samen. 
Locatie finale wordt nader 
gecommuniceerd 
Incl. VB atleten 

 
Aanvang wedstrijden: 11 uur 
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Iedereen wordt ingeschreven voor alle onderdelen. Voor de estafette kan op de 
wedstrijddag worden ingeschreven.  

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  
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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.  

 

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. 
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• 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. 
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. 
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Deel	2	-	informatie	voor	organisaties	stedenwedstrijden	

Aanmelden wedstrijd bij de Atletiekunie  
De organiserende vereniging moet de wedstrijd zelf bij de Atletiekunie aanmelden. Dit 
gebeurt automatisch als je de wedstrijd aanmaakt in http://www.atletiek.nu. Bij alle 
stedenwedstrijden wordt gewerkt met http://www.atletiek.nu. Er is afgesproken dat de 
namen van de wedstrijden op eenzelfde manier worden geschreven: 

• 1e Stedenwedstrijd Pupillen regio 18/19 
• 1e Stedenwedstrijd Athletics Champs regio 18/19 
• 1e Stedenwedstrijd CD junioren regio 18/19 

Bij de vierde wedstrijd graag de benaming 'Finale Stedenwedstrijd' gebruiken. 

Betalingen instellen via www.atletiek.nu 
Inning van het inschrijfgeld dient via Ideal te gebeuren. Hiervoor moeten organiserende 
verenigingen de volgende instelling in www.atletiek.nu doorvoeren: 

1. Volg het stappenplan van atletiek.nu 
2. Voeg bij stap ‘1. Rechten instellen’ Arjen Schots (arjen.schots@gmail.com) toe bij 

"Incasso beheer". Op deze manier kan Arjen meekijken en weet hij hoeveel geld 
er wordt geïncasseerd. 
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3. Ga naar stap ‘ 7. Online inschrijven instellen’. De volgende zaken moeten hier zijn 
ingesteld: 

• Online inschrijven, selecteer “per vereniging” 
• Selecteer “Ideal accepteren” 

Zie ook het voorbeeld hieronder: 

 
4. Nadat je op "Voltooien" hebt geklikt zal Atletiek.nu de melding geven dat je de 

‘Ideal gegevens’ moet invullen. Bij alle stedenwedstrijden moeten onderstaande 
gegevens worden ingevuld:   
• Naam Incassant: Pallas '67 
• IBAN-rekeningnummer: NL86 INGB 0005187875 

 
Het inschrijfgeld voor alle stedenwedstrijden komt dus binnen bij Pallas '67. Zij verwerken 
de afdracht voor de stedenwedstrijden en maken het overige inschrijfgeld over naar de 
organiserende vereniging. 
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Zie ook het voorbeeld hieronder.  
 

 

 

 

 

 

Groepsindelingen 
Enkele aanwijzingen omtrent de groepsindelingen van de stedenwedstrijden pupillen oude 
stijl en CD junioren:  

• 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. 

• Bij de pupillen B&C de groepen van de verenigingen per wedstrijdag bij elkaar 
houden. Wel zorgen dat een groep niet uit één vereniging bestaat. 

• Bij de A-pupillen en de D-junioren husselen wanneer de groepen van één club 
groter dan 10 deelnemers per categorie zijn, want dit maakt de wedstrijd voor de 
atleten veel leuker. 

• Bij de loopnummers de atleten van verschillende clubs per serie graag goed 
husselen om leukere wedstrijden te krijgen. Dit kan worden ingesteld in 
Atletiek.nu 
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Deelname VB-atleten bij de CD junioren 
• Voor de VB-atleten is in het programma beschreven bij welke stedenwedstrijden 

ze deelnemen. 
• Het heeft de voorkeur om ze compact in het chronoloog te plaatsen.  
• Er wordt geen klassement opgemaakt, wel uitslagen per persoon.  
• VB-atleten krijgen ten alle tijden een herinneringsmedaille ongeacht hun 

persoonlijke prestatie. Deze medailles worden op de finaledag uitgedeeld. 

Elektronische tijdwaarneming (ET) 
Bij de stedenwedstrijden voor pupillen oude stijl en voor junioren CD wordt ET gebruikt. 
Voor het reserveren van de ET via het stedenverband kan de organiserende vereniging 
contact opnemen met Robin Hagemans, via woc@nijmegenatletiek.nl en 06-11904825.  

Indien een vereniging zelf geen mensen beschikbaar heeft voor bediening van de ET, dan 
moet de vereniging dit met de ET verhuurder afstemmen en rekent de vereniging dit zelf 
af met de in te huren persoon. 

De kosten voor de ET wordt door het centrale secretariaat aan het einde van het seizoen 
afgerekend, de kosten bedragen € 150 per wedstrijd. 

Correctie indien ET is uitgevallen 
Mocht de ET onverhoopt uitvallen tijdens één van de stedenwedstrijden, dan kunnen de 
handtijden op de volgende manier gecorrigeerd worden:  

• 40 tot 300 mtr: een correctie van 0,24 sec. 
• 300 en 400 mtr: een correctie van 0,14 sec. 

Voorbeeld: 80 mtr: 12.7 (handtijd) + 0.24 = 12.94 ('elektronische tijd') 

Huur van Athletics champs materialen 
Binnen het Stedenverband zijn er twee verenigingen die een kar met Athletics Champs 
materialen beheren en verhuren, namelijk AV Wijchen (ackar@avwijchen.nl) en Athletico 
'73 (jansenulft@gmail.com). De inzet van de beide AC-karren voor de Stedenwedstrijden 
in regio 18/19 zal vanaf 2018 betaald worden uit de algemene kas en de vergoeding is 
vastgesteld op € 75,00 per wedstrijd. Dit levert de verhuurders een vergoeding voor het 
tijdig vervangen van aan slijtage onderhevige materialen van de Athletics Champs karren. 
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Dit is in lijn met de centrale vergoeding voor het gebruik van de elektronische 
tijdwaarneming (ET) bij de Stedenwedstrijden Oude Stijl 2.0 en van de CD-junioren. 

Wedstrijd officials en juryleden 
Wedstrijd officials, Arjan Schots zet uit, maar niet leuren! Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Als er geen aanmeldingen zijn wordt dit teruggegeven naar 
verenigingen 

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.  

Aanvullingen m.b.t. juryleden voor organiserende verenigingen 
• Bij pupillenwedstrijden is het een optie om per onderdeel enkele vaste juryleden 

in te zetten, en daarnaast enkele ouders te laten meerouleren met de groepen. 
• Bij de wedstrijden voor CD junioren heeft het de voorkeur om vaste jury per 

onderdeel in te zetten, i.v.m. de constantheid in het beoordelen van prestaties. 
 

Suggesties voor verloop van de wedstrijd 
• Aanwezigheid van trainers in de buurt van sporters. Dit is de verantwoordelijkheid 

van de wedstrijdleider. Er zijn geen algemene regels, wel is de ambitie om de 
Stedenwedstrijden laagdrempelig en sportieve wedstrijden te organiseren. 

• Bij warm weer voldoende water / afkoeling na afloop van de lange loopnummers 
• Bij AC wedstrijd altijd een gezamenlijke afsluiting 
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• Zorg ervoor juiste manier van meten bij pupillen atletic champ polstokverspringen 
(zie https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-
jurylid/competitiewedstrijden/athletics-champs) 

 

Uitslagenverwerking algemeen 
Bij de verwerking van de uitslagen gelden de volgende afspraken:  
• In de uitslagen de namen van niet gestarte deelnemers laten staan (i.v.m. controle). 
• Download de uitslagen in Excel format van Atletiek.nu en sla ze op in Dropbox van de 

Stedenwedstrijden, in het mapje "Uitslagen". Hiermee kan elke vereniging gemakkelijk 
de behaalde individuele limieten bepalen! 

• Kies tijdens de finale wedstrijd in Atletiek.nu bij Uitslagen de optie 'top 10 verbergen' 
zodat het finale-klassement tijdens de finale (tijdelijk) niet zichtbaar is.  

Tips en trucs voor inrichten wedstrijd via atletiek.nu 
• Gebruik je eigen wedstrijd van vorig jaar of een andere wedstrijd vorig jaar als basis 

en vul aan / pas aan naar editie van dit jaar 
• Categorieën aanhouden D1, D2, C1 en C2 voor jongens en meisjes 
• Geef Sjoerd Boom (prive@sjoerdboom.nl) volledige rechten, dan kan hij meekijken of 

alles goed staat 
• De finale wedstrijd niet inrichten als een meerkamp ivm bepalen eind klassement.  
• Zorg voor juiste instelling mbt betaling deelname, zie pagina @@. Bij inschrijving van 

AC atleten kan de vereniging zelf zijn atleten indelen per groep 
• Bij pupillen oude stijl als bij Junioren C/D graag atleten per vereniging bij elkaar, met 

een maximum van 5 atleten per vereniging per groep.  
• Bij de looponderdelen de groepen samenvoegen. Zo voorkom je series van een 

vereniging. Dus serie niet indelen op startnummer volgorde, maar ‘husselen’  
• Tip: startnummervolorde na sluiten inschrijvingen aanpassen volgens principe: 

vereniging, categorie, naam 
Estafettes verwerken we niet in Atletiek.nu 

Uitslagen 
Bij de verwerking van de uitslagen door de organiserende vereniging geldt:  

• Laat in de uitslagen de namen van niet gestarte deelnemers staan (i.v.m. controle). 
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• Download de uitslagen in Excel format van Atletiek.nu en sla ze op in Dropbox van 
de Stedenwedstrijden, in het mapje "Uitslagen". Hiermee kan elke vereniging 
gemakkelijk de behaalde individuele limieten bepalen! 

• Kies tijdens de finale wedstrijd in Atletiek.nu bij Uitslagen de optie 'top 10 
verbergen' zodat het finale-klassement tijdens de finale (tijdelijk) niet zichtbaar is.  

• Informatie over het verenigingsklassement en de kleine/grote finale volgt.  

Medailles per atleet 
De medailleklassementen per atleet worden door de eigen club bijgehouden. In Dropbox 
staat een Excelprogramma waarmee de behaalde medailles bepaald kunnen worden. 
Uiterlijk één week na de finale dient elke vereniging het aantal gouden,  zilveren, bronzen 
en deelnamemedailles te bestellen bij Frans Janssen (faj.janssen@gmail.com). Geef bij de 
bestelling het aantal medailles en het afleveradres door. Wijzigingen kunnen daarna niet 
meer worden doorgevoerd. 

Toelichting competitieopzet pupillen oude stijl 
Wordt afzonderlijk gedeeld en opgeslagen in dropbox. 


