
Avondwedstrijd 23 augustus vanaf 18:00 voor D-junioren t/m masters.  
1 juli 2019 

 
 
Afhalen startnummers op de wedstrijddag vanaf 17:30 in het clubhuis. 
 
WEDSTRIJDBEPALINGEN: 
1. Het gelijktijdig deelnemen aan 2 of meer onderdelen is niet mogelijk. 
2. Als een onderdeel opengesteld is voor bepaalde categorieën, dan mogen andere categorieën 

hieraan niet deelnemen. 
3. De inschrijvingen die niet aan de voorwaarden voordoen, zullen zonder kennisgave verwijderd 

worden. Het inschrijfgeld wordt dan terugbetaald met aftrek van € 1,00. 
 

4. Estafettes: 
A. 4x100 | 4x80 | 4x60. 
B. Estafetteteams gemengd (m/v) toegestaan. 
C. Schrijf je in als team, stuur dan een e-mail met de namen naar wedstrijd@avsprint.nl zodat we 

je in het goede team plaatsen.  
D. Wel estafette lopen maar geen team, schrijf je toch in. Wij gaan kijken of we je in een team 

kunnen plaatsen. Mocht dat niet lukken, dan krijg je het inschrijfgeld voor de estafette zonder 
aftrek van kosten terug. 

E. MJD mogen kiezen tussen 4x60 of 4x80. 
F. JJD mogen kiezen tussen 4x80 of 4x100 

 
5. Looponderdelen: 

A. Melden bij startcommissaris tot uiterlijk 5 minuten voor 1e serie. 
B. Serie-indeling op tijd, snelste atleten in de eerste serie,  mannen en  vrouwen gemengd. 
C. Senioren-valse-start-regel voor JJC en masters. 
D. Vermeld RICHTTIJDEN i.v.m. serie-indeling op tijd, geen tijd  is automatisch plaatsing in de 

langzaamste serie. Schrijf in met je correcte PR of een reële streeftijd. Als iedereen dit doet, 
krijg je veel betere series wedstrijden met atleten die goed aan elkaar gewaagd zijn, met als 
gevolg een grotere kans op een snellere persoonlijke eindtijd. 

E. Al ingeschreven en geen richtprestatie ingevuld? Ga naar Mijn profiel in atletiek.nu en pas het 
aan. 

F. Aan de serie-indeling op Atletiek.nu kunnen geen rechten worden ontleend, de definitieve 
serie-indeling wordt pas gemaakt nadat de inschrijving is gesloten. 

 
6. Technische onderdelen: 

A. Inwerpen/instoten/inspringen vanaf 15 minuten voor aanvang onderdeel. 
B. Melden bij jury tot uiterlijk 10 minuten voor aanvang onderdeel. 
C. Onderdelen starten op het tijdstipt zoals aangegeven in de chronoloog  
D. Discus | Kogel: allen 4 pogingen. 
E. Polsstokhoogspringen: 

 blok 1: aanvangshoogte 1,86 vervolgens 1,96, 2,06, 2,16, 2,26, verder met 0,10 m 

 blok 2: aanvangshoogte 3,46 m vervolgens 3,56, 3,66, 3.76, 3,86, verder met 0,10 m. 

 Indien geen aanvangshoogte opgegeven is plaatsing in blok 1.  

 Afhankelijk van de inschrijvingen is er een 2e inspringmoment. Atleten mogen niet 2x 
inspringen. 

F. Hoogspringen: aanvangshoogte 1,30 m. Hiervan wordt niet afgeweken! 
Vervolgens 1,35, 1,40, 1,45, 1,50, 155, 1,60, 1,65, 1,70, 1,73, 1,76, 1,79 enz. verder met 0,03 
m. 

G. Is een startgroep vol? Dan een andere startgroep kiezen. Er kunnen geen atleten toegevoegd 
worden aan een  volle startgroep. 

H. Het is niet mogelijk om 2x in te schrijven voor hetzelfde onderdeel. 
 
7. Bij afmelding voor de sluiting van de inschrijftermijn wordt op verzoek van de atleet het 

inschrijfgeld met aftrek van € 1,00 (kosten iDeal) terugbetaald. Daarna wordt het inschrijfgeld niet 
terugbetaald.  

----------------------- 
Let op: onbetaalde inschrijvingen worden na 24 uur verwijderd. Er kan op de wedstrijddag niet 
contant betaald worden.  
----------------------- 

mailto:wedstrijd@avsprint.nl

