Alle deelnemende verenigingen van poule 13
van de seniorencompetitie

Beste sportvrienden,
e

Hierbij nodigen wij u uit voor de 1 competitiewedstrijd senioren
Datum:

zondag 22 april 2018

Aanvang:

11.00 uur

Locatie:

Sportpark “De Knip” De Knip 1 (voor routeplanner:Galgenweg 62) te Zevenbergen

Programma:

zie bijgevoegd “Voorlopig Chronologisch Overzicht”

Inschrijven:

Via internet https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/19566/
De inschrijvingen moeten uiterlijk op 20 april 2018 23:59 uur gedaan zijn.

Wij verzoeken jullie dit echter zo snel mogelijk te doen, zodat we het tijdschema wellicht nog kunnen
afstemmen op het aantal inschrijvingen. Eventuele aanpassingen kunnen sowieso nog tot vrijdag 20
april 23:59 uur in atletiek.nu worden verwerkt.
Na 20 april zijn aanpassingen alleen nog mogelijk op de wedstrijddag zelf, via de wedstrijdleider.
Bij de looponderdelen graag de beste tijden vermelden van de atleten zodat daar bij de indeling van
de series rekening mee gehouden kan worden.
Bij het verspringen vrouwen, hink-stap-springen mannen, discus en kogelstoten opgeven in welke
groep de atleet deelneemt (er mag maar één atleet per ploeg in een groep meedoen).
De naam (namen) van uw jurylid (leden) bij de inschrijving vermelden.
Juryvergadering is om 10.00 uur en de ploegleidersvergadering is om 10.30 uur.
Locatie jury/ploegleidersvergadering buiten, naast materiaalberging.
Melden jury tussen 9:45-10.00 uur in de materiaalberging.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een competitiewedstrijd zal er onmiddelijk na afloop van de
wedstrijd een prijsuitreiking zijn voor zowel de mannen als vrouwen ploegen die tijdens deze wedstrijd
als beste 3 zijn geëindigd.
Parkeergelegenheid direct gelegen naast de atletiekbaan op het parkeerterrein achter het gebouw van
SGZ Galgenweg 62, Zevenbergen.
e

Het secretariaat waar de ploegleiders de startnummers op kunnen halen is op de 1 verdieping (waar
zich ook de kantine bevindt) aan het einde van de gang rechtsaf het trappetje op.

Met vriendelijke groeten,
Ryan Smits
Wedstrijd secr. AV Groene Ster
inschrijven@avgroenester.nl
Tel. : 06 29528286

