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Heiloo, 5 mei 2019

Betreft: Uitnodiging 2e Pupillencompetitie 

Beste wedstrijdsecretaris, 

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de derde pupillencompetitie georganiseerd door atletiekvereniging 
Trias op zaterdag 18 mei 2019. De wedstrijd zal plaatsvinden op onze atletiekaccommodatie aan het 
Maalwater te Heiloo. 
Aanvang van de wedstrijd is 11.00 uur voor de mini-, C- en B-pupillen. 
De A-pupillen beginnen om 15.00 uur.

Inschrijven: 
De inschrijvingen moeten uiterlijk op dinsdag 14 mei 2019 om 23:59 uur ingevoerd zijn op de website van 
atletiek.nu.

Gaarne ook opgeven welke atleten meedoen aan de estafette. 
Kosten: 
Het inschrijfgeld is € 4,50 voor de meerkamp en € 1,50 voor 600m of 1000m. 
Het totaalbedrag kan worden overgemaakt naar: 
NL23 INGB 0002 6342 23 
t.n.v. Atletiekvereniging Trias en o.v.v. de verenigingsnaam. 

Onderdelen:
Mini Pupillen 4 x 40m Verspringen Balwerpen 600 meter 40 meter 
C-Pupillen 4 x 40m Verspringen Balwerpen 600 meter 40 meter 
B-Pupillen 4 x 40m Verspringen Balwerpen 1000 meter 40 meter 
A1-Pupillen 4 x 60m Hoogspringen Balwerpen 1000 meter 60 meter 
A2-Pupillen 4 x 60m Verspringen Kogelstoten 1000 meter 60 meter 

Chronoloog: 
Het concept chronoloog is bekend en staat gepubliceerd op de website van atletiek.nu en avtrias.nl. Houd 
er rekening mee dat het een voorlopig chronoloog betreft en dat er nog veranderingen kunnen worden 
doorgevoerd. 
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Uitslagen: 
De uitslagen worden tijdens en na de afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk gepubliceerd op de website 
van atletiek.nu. 
Juryleden: 
Het leveren van juryleden is conform hete competitieregelement verplicht, wij vragen de deelnemende 
verenigingen om ons hierbij te ondersteunen. 

Verenigingen die 5 of meer deelnemers inschrijven nemen een jurylid mee 
Verenigingen die 20 of meer deelnemers inschrijven nemen twee juryleden mee 
Verenigingen die minder dan 5 deelnemersinschrijven, zijn vrijgesteld van het meenemen van juryleden. 

Aanmelden van juryleden of andere vrijwilligers graag via bovenstaand emailadres. 

Routebeschrijving: 
Een routebeschrijving naar Atletiekvereniging Trias is via de website beschikbaar. 
www.avtrias.nl/routebeschrijving/ 

Vriendelijke groeten, 
Richard Brouwer  
Atletiekvereniging Trias 




