
Richard Brouwer Aan: CD-Junioren Poule 51
Tel: 06 5022 5434
E-mail: richardbrouwer@planet.nl
 
Heiloo,  5 mei 2019

 
Betreft: Uitnodiging 2e Cd-competitie op zaterdag 25 mei 2019

Beste wedstrijdsecretaris, 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de 1e CD-competitie georganiseerd door atletiekvereniging Trias. De 
wedstrijd zal plaatsvinden op onze atletiekaccommodatie aan het Maalwater te Heiloo. 
Inschrijven: 
De inschrijving verloopt volledig via de website atletiek.nu De inschrijvingen moeten uiterlijk op maandag 
20 mei 2017 om 23:59 uur verwerkt zijn in atletiek.nu De inschrijving staat op dit moment al open. 
 
Beste prestaties & Groepsopgave: 
Graag bij de loopnummers de beste prestatie opgeven voor een goede serie-indeling op het 
opgaveformulier. Bij de technische nummers graag een startgroep opgeven, waarbij het maximum geldt van
één atleet per ploeg per groep. 
Opgave juryleden: 
Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per 
wedstrijd: 
• 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging: 1 jurylid 
• 5 t/m 8 ploegen per vereniging: 2 juryleden 

Graag de namen van de juryleden zo snel mogelijk doorgeven via atletiek.nu 
Speciale verzoeken kunnen worden gecommuniceerd via bovenstaand mailadres. Extra juryleden of 
vrijwilligers zijn altijd welkom! 
Jury- en Ploegleidersvergaderingen: 
10.15 uur - Ploegleiders vergadering 
10.30 uur - Juryvergadering

Mutaties: 
Onderstaande tabel geeft een overzicht tot wanneer u wijzigingen kunt doorgeven. Deze tabel is ontleend 
uit het competitiereglement, hierop zullen dus geen uitzonderingen worden gemaakt.

Uiterlijk de maandag voor de wedstrijd 

Maandag t/m de dag voor de wedstrijd 18:00 
uur 

Dag van de wedstrijd 

Doorgeven ploegopstelling met behulp van atletiek.nu 

Doorgeven 5 wijzigingen met behulp van het 
atletiek.nu 
Er mogen geen nieuwe atleten worden toegevoegd. 

Wijzigingen zijn niet mogelijk, alleen in uitzonderlijke 
situaties zal de wedstrijdleider hiervan afwijken. 
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Chronoloog: 
Het chronoloog is vastgesteld door de competitieleider en staat gepubliceerd op onze website en is 
toegevoegd aan de bijlage van deze email. 
Aanvang van de wedstrijd is 11.00 uur. 
Materiaalkeuring & Weegtijden: 
Eigen werpmateriaal dient ter keuring bij de ruimte voor materiaalkeuring te worden aangeboden Het 
aangeboden materiaal wordt ingenomen en - indien goedgekeurd - op het wedstrijdterrein weer 
vrijgegeven. Goedgekeurd materiaal wordt door de organisatie van een keurmerk voorzien. Het is niet 
toegestaan niet gemerkt materiaal mee naar het wedstrijdterrein te nemen. 
Weegtijden: 
• 10.00 uur 
• 12.00 uur 
• 14.00 uur 

Uitslagen: 
De uitslagen worden na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk gepubliceerd op onze website: atletiek.nu 
Routebeschrijving: 
Een routebeschrijving naar Atletiekvereniging Trias is via de website beschikbaar. 
http://www.avtrias.nl/routebeschrijving/ 

Vriendelijke groet, 
Richard Brouwer
Atletiekvereniging Trias 


