
A.V. SCHELDESPORT Terneuzen

UITNODIGING voor de Atletiekunie B competitiewedstrijd poule 43

Middels dit schrijven nodigen wij de atleten van uw vereniging uit voor de door 
onze vereniging te organiseren 1e wedstrijd van de Atletiekunie B competitie op zondag 10 Mei 2015 op de 
kunststofatletiekbaan van Zuidersport park, Zuiderparklaan 20, 4532 LS Terneuzen 

Inschrijvingen: Voor 4 mei 2015 23:59 uur op de daarvoor bestemde formulieren te mailen aan:
Stefan van Damme
Jan Steenstraat 16
4532 HD Terneuzen
0115-720344
stefanvan_damme@zeelandnet.nl

Aanvang wedstrijd: 11.00 uur

Ploegwijzigingen: De laatste mutatieformulieren dienen uiterlijk zaterdag 9 mei 20:00 uur te worden 
doorgemaild. (ZIE ARTIKEL  408.3) deze wijzigingen kunt u sturen naar: 
stefanvan_damme@zeelandnet.nl
Op de dag zelf mogen er GEEN wijzigingen meer ingediend worden. (ZIE ARTIKEL 408.4) 
De technische onderdelen worden in groep afgewerkt (zie het voorlopig chronologisch overzicht). 
Conform het reglement kan slechts 1 atleet per team deelnemen. U dient dit aan te geven op het 
formulier. Indien dit niet is aangegeven, zal de organisatie de groepen willekeurig indelen. 
 

Tijdschema: Zie bijgevoegd voorlopig chronisch overzicht. We proberen om in de loop van woensdag 6 
mei het definitieve chrono op onze site te zetten.

Bereikbaarheid: Zie de website van A.V. Schelde Sport: www.avscheldesport.nl via vereniging - 
Accommodatie.

Accommodatie: Op de kunststofatletiekbaan is voor de spikes een maximale puntlengte van 
6 mm toegestaan.

Aandachtspunt: Eigen materiaal kan ter weging worden aangeboden tussen 10:25 en 10:40, tussen 12.30 
uur en 12.45 uur en tussen 13:30 uur en 13:45 worden in de  materiaalberging bij de 
scheidsrechter - werpen en zal door de jury naar het betreffende onderdeel met de andere 
materialen  meegenomen worden.

Wij willen u erop wijzen dat alle deelnemende verenigingen volgens onderstaand overzicht 
juryleden ter beschikking dient te stellen.
 1 t/m 4 ploeg(en) per vereniging 1 jurylid
 5 t/m 8 ploegen per vereniging 2 juryleden
 9 meer ploegen per vereniging 3 juryleden
(ZIE ARTIKEL 414.2)
  
Wij vragen U het telefoonnummer en het E-mail adres  van de contactpersoon 
van uw vereniging voor deze wedstrijd bij de inschrijving te vermelden.
(ZIE ARTIKEL 408.2)

Informatie: Formulieren, reglement e.d. van de B competitie zijn te vinden op de site 
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=129 

Uitslagen: Deze zijn vanaf 11 mei 2015 te zien op onze A.V. ScheldeSport website 
http://www.avscheldesport.nl 

Inlichtingen: Stefan van Damme
0115-720344
stefanvan_damme@zeelandnet.nl

Wij wensen alle deelnemers een goede en sportieve wedstrijd toe.
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