
 

ATLETIEKVERENIGING START’78 
1e Masters competitie (Poule 22) 

 
Wedstrijdsecretariaat, p/a Fam. de Jong, Remmelinge 34, 8334 MV, Tuk 

Telefoon 0521-516589. E-mail: rob-dejong@ziggo.nl  

 

 
            
Geachte Sportvrienden, 
 
Op zondag 8 mei 2016 organiseert av START’78 de eerste wedstrijd van Poule 22 van de Masters 
competitie  voor mannen en vrouwen. 
Deze wedstrijd zal worden gehouden op  Atletiekaccommodatie  Oerthebaan aan de Middenweg 22, 
8332 CZ  Steenwijk. Telefoon kantine 0521-516853 
 
Aanvang van de wedstrijd: 12,00 uur  
Juryvergadering:   11,10 uur  
Ploegleidersvergadering:  11,30 uur 
 
Inschrijven 

Dit jaar wordt er gewerkt met Atletiek.nu en moeten de ploegen online ingeschreven worden door de 
deelnemende vereniging zelf. Het invoeren van de ploeg moet uiterlijk maandag 2 mei gebeurd zijn. 
Om de series van de loopnummers zo goed mogelijk te kunnen indelen, is het invoeren van de beste 
prestaties van atleten die uitkomen op de loopnummers gewenst. Voor het verspringen, hoogspringen, 
speerwerpen, discuswerpen en kogelstoten vragen wij u daarnaast om aan te geven in welke groep de 
atleten moeten worden ingedeeld. Houd daarbij rekening met het chronologisch overzicht dat u 
tegelijkertijd met deze uitnodiging ontvangt en ook in Atletiek.nu beschikbaar is. Zoals gebruikelijk 
kan per groep slechts één atleet van uw vereniging uitkomen. 

 
Mutaties (uitsluitend via www.atletiek.nu): 

Na de eerste inschrijving op uiterlijk maandag 2 mei mogen in de week voorafgaand aan de wedstrijd tot 
uiterlijk zaterdag 7 mei om 18.00 uur  nog maximaal 5 wijzigingen in de ploegopstelling worden aangegeven 
via www.atletiek.nu. 
 
Op de competitiedag zelf mogen geen wijzigingen meer worden doorgegeven, tenzij goedgekeurd 
door de wedstrijdleider in geval van blessures (zie artikel 403.2 van het wedstrijdreglement). De 
gegevens van  eventuele niet door u op een onderdeel ingedeelde reserve atleten (naam, 
licentienummer,geboortedatum) moeten al wel vooraf (bij uw inschrijving, uiterlijk op 2 mei) zijn 
doorgegeven aan  het wedstrijdsecretariaat van Start ’78 door middel van een E-mail aan rob-
dejong@ziggo.nl. 

Juryleden 

Per vereniging dient 1 jurylid te worden opgegeven. De naam van dit jurylid  moet eveneens uiterlijk op 2 
mei worden gemaild naar rob-dejong@ziggo.nl. 
 
Routebeschrijving 
De atletiekbaan van Start ’78 is gelegen in het sportpark Nieuwe Gagels, Middenweg 22, 8332 CZ 

Steenwijk. 
Een routebeschrijving kunt U vinden op onze website: http://www.start78.nl, (links onderaan). 
 
De WOC van av START’78 wenst u een prettige en sportieve wedstrijd toe.  
 
 


