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Uitnodiging 
 
Wij hebben het genoegen uw atleten uit te nodigen voor de landelijke competitiewedstrijd  
Senioren 1e divisie poule 2 wedstrijd 3 bij AV SPRINT Breda op zondag 16 juni 2019. 
 

Accommodatie: 

 
EHBO en AED:  in clubgebouw na hoofdingang links. 

 

Adres: Atletiekvereniging SPRINT, Dr. Schaepmanlaan 4, 4837 BW Breda 
 

Contactpersoon: In geval de wedstrijd afgelast wordt nemen wij telefonisch contact op 
met de contactpersoon van uw vereniging tijdens de wedstrijddag. 
Voor zover anders dan op het overzicht van de Atletiekunie vermeld, 
naam én telefoonnummer graag doorgeven aan wedstrijd@avsprint.nl 
 

Deelnemers: Voor deelnemende verenigingen en atleten klik hier. 
 

Eigen materiaal: Eigen werpmateriaal kan om 10:00, 11:30 en 14:00 ter keuring worden 
aangeboden in de materiaalberging, achter het hoofdgebouw. 
De werpmaterialen worden door de organisatie naar het 
desbetreffende onderdeel gebracht. 
 

Inschrijven: 
 
 
 
 
Richtprestaties: 
 
 
 

Uiterlijk vrijdag 14 juni 23:59 via deze link  
Plaats maximaal 1 atleet per team in een startgroep bij de technische 
onderdelen. Eventuele aanpassingen uitsluitend digitaal voor sluiting 
inschrijving via Atletiek.nu  
 
Noteer bij de looponderdelen een richttijd ten behoeve van de serie-
indeling op tijd. Geen richttijd is indeling in de langzaamste serie. 
Bij het discuswerpen en kogelslingeren tevens een richtafstand 
vermelden in verband met de veiligheid op het middenterrein. 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/atleten/25455/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/25455/
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Vervangende atleten 
moeten voor sluiting 
worden ingeschreven 
in verband met 
startnummer: 
 
 
 
 
 
Deelnemers estafette: 
 

Inschrijven van vervangende atleten die aan geen enkel ander 
onderdeel meedoen is mogelijk via het aanvinken van het onderdeel 
Zweedse Estafette of via een mail naar het wedstrijdsecretariaat.  
 
Let op: inclusief het vervangende onderdeel mag een vervangende 
atleet maximaal aan drie onderdelen deelnemen.  
 
Op de competitiedag zelf mogen geen eventuele aanpassingen meer 
worden doorgegeven, tenzij goedgekeurd door de wedstrijdleider.  
 
Verenigingen die meer dan vier atleten hebben ingeschreven voor de 
estafette uiterlijk om 15:45 doorgeven welke atleten deelnemen aan 
het wedstrijdsecretariaat, achterin clubhuis trap op, deur rechts. 
 

Jury: 
 
 
 
 
 
11:00 juryvergadering 
10:30 kogelslingeren 
en polsstokhoog 
 

Namen gediplomeerde juryleden 60 en eventueel voorkeursonderdeel 
doorgeven via Atletiek.nu. Minimaal één jurylid per deelnemende 
vereniging. In verband met de juryindeling stellen wij het op prijs als 
alle gegevens van de juryleden uiterlijk woensdag 12 juni bij ons 
bekend zijn.  
 
Juryvergadering in de instructieruimte, hoofdingang trap op, bovenaan 
links.  
 

Ploegleiders-
vergadering: 

Om 11:15 in de instructieruimte, hoofdingang trap op, bovenaan links. 

Reglement en kleding: Voor deze wedstrijd is het wedstrijdreglement 2018-2019 van 
toepassing in combinatie met het competitiereglement 2018-2019. 
 
Het dragen van clubkleding is verplicht.  
 

Spikelengte: Maximale puntlengte van 6mm. 
 

Startnummers: Vanaf 10:30 mogelijkheid ophalen startnummers. 
 

Tijdschema: Het tijdschema is afzonderlijk bijgevoegd. 
  

Wedstrijdsecretariaat: Bereikbaar via wedstrijd@avsprint.nl en  
op de wedstrijddag zelf via mobiel nummer: 06-123 36 256. 
 

 
Veel succes met alle voorbereidingen en graag tot SPRINT! 
 
Met sportieve groet, 
Wedstrijd Organisatie Commissie SPRINT Breda 

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/Wedstrijdreglement_2018-2019.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Competitie/Competitiereglement%202018-2019_v4_24032919.pdf
https://avsprint.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/Chronologisch-v3-overzicht-competitiewedstrijd-Senioren-1e-divisie-wedstrijd-3-16-juni-2019.pdf
mailto:wedstrijd@avsprint.nl

