
 

 

 

 

UITNODIGING 
 
Promotie/degradatie wedstrijd 2e/3edivisie op 5 september 2021 bij AV Gouda 
 
Op 5 september vindt de Promotie/Degradatie 2e/3edivisie plaats van de Senioren-competitie. 
 
De wedstrijd zal beginnen om  11.00 uur, het chrono alsmede de tijdgrafiek (makkelijk bij de inschrijving / controle 
dubbele onderdelen) zijn toegevoegd als bijlagen van de mail. Parkeren op Sportpark Groenhoven kan lastig zijn, De 
meeste ruimte is op de Groenheuvel bij Groenhovenbad of op het industrieterrein. (zie bijlage voor routes) 
 
De wedstrijd wordt geadministreerd in Atletiek.nu. U kunt direct via Atletiek.nu de ploegen opgeven tot en met 
donderdagavond 2 september. Na donderdagavond (23.59) wordt de inschrijving gesloten. Daarna zijn alleen nog 
mutaties mogelijk bij blessures en in overleg met de Wedstrijdleider. NB: ieder team mag maximaal 4 reserve atleten 
inschrijven.   
 
Bij de technische onderdelen wordt gewerkt met twee groepen. U dient aan te geven in welke groep een atleet 
wordt ingedeeld. Met die beperking dat er slechts één deelnemer per ploeg is toegestaan in een groep. 
 
Juryleden dient u uiterlijk maandagavond 30 augustus op te geven via marianne.groenendijk@avgouda.nl  Let op, 
hier wordt nadrukkelijk op gecontroleerd. Hierbij als reminder het betreffende artikel uit het reglement: 
 
15.2  
Alle deelnemende verenigingen moeten volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie):  

i. - 1 ploeg per vereniging: 1 jurylid 
ii. - 2 t/m 4 ploegen per vereniging 1 jurylid en 1 vrijwilliger   
Deze juryleden en vrijwilligers worden geacht gedurende de hele wedstrijd beschikbaar te zijn. 
De naam (namen) en juryfunctie(s) van dit (deze) jurylid (juryleden)of vrijwilligers moeten op het voor de inschrijving van de ploegen 
bestemde formulier worden opgegeven. Hiermee wordt niet bedoeld de voorkeur van het beschikbaar gestelde jurylid. Indien in deze 
situatie een vereniging niet de vereiste juryleden of vrijwilligers levert , kan de desbetreffende vereniging van deelname aan die wedstrijd 
worden uitgesloten 

 

Indien u een atleet bij het hoog- en polsstokhoogspringen op een lagere aanvangshoogte wil laten beginnen dan 
reglementair is vastgelegd (Dames 1,30m, Heren 1,40m) Polsstokhoog (Dames 1,80m), dient u dit tijdens de 
ploegleidersvergadering kenbaar te maken. 
 

Wegen van eigen werpmateriaal vindt plaats bij het wedstrijdsecretariaat aan de achterkant van ons clubgebouw. Dit 
kan van 10.15u-10.30u, 13.30u-13.45u en 14.30–14.45u. Materialen blijven achter en worden door de jury 
meegenomen naar de het middenterrein. 
 
Clubkleding is verplicht en wordt gecontroleerd. De rondbaan alsmede het gehele middenterrein is gesloten voor alle 
personen die niet als atleet deelnemen aan de lopende onderdelen. 
 
Wij hebben een rookvrije accommodatie, wilt u hier rekening mee houden. 
 
De juryvergadering vindt plaats om 10.15 uur voor de groene opslag; de ploegleidersvergadering is dan meteen erna 
om 10.30 uur. 
Indien u nadere vragen hebt kunt u een bericht sturen naar marianne.groenendijk@avgouda.nl 
We wensen u allemaal veel succes tijdens de voorbereiding en zien u graag op 5 september in Gouda. 
 
Bijlages: chrono en tijdgrafiek, route-beschrijving 
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