
Beste pupillen, junioren, ouders en verzorgers,

De inschrijving van de jaarlijkse clubkampioenschappen op 8 oktober zijn
geopend! Inschrijven kan via: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/38153/
LET OP: de inschrijving sluit op woensdag 5 oktober om 23:59. Daarna is het helaas
echt niet meer mogelijk om in te schrijven.

We zouden het erg leuk vinden als jullie allemaal mee gaan doen! Ook als je nog
nooit mee hebt gedaan met wedstrijden ben je van harte welkom! Elke groep krijgt
een vast begeleidingsteam/juryleden en blijft de hele ochtend bij elkaar. Dit vaste
team kan je vragen beantwoorden en je helpen als dat nodig is. Om alle teams goed
te kunnen begeleiden zijn we op zoek naar juryleden/teambegeleiders.
Mocht je kunnen helpen of nog vragen hebben dan is Frank bereikbaar via:
fjvisser@zeelandnet.nl.

Het programma zal er als volgt uitzien:

09:30-09:40 Deelnemers verzamelen zich bij de begeleider van hun groep en krijgen
daar hun startnummer.
09:40-09:50 De pupillen gaan gezamenlijk met Frank (trainer A2 pupillen) inlopen.
(De junioren regelen dit, net als bij andere wedstrijden, zelf)
10:00 aanvang wedstrijden
We verwachten om ca 13:00 het programma af te kunnen ronden met een
prijsuitreiking.

De Onderdelen waar je aan mee doet zijn afhankelijk van je leeftijdscategorie:

junioren sprint, kogelstoten en hoogspringen 1000 m of 1500 m
steeplechase

A1+A2 pupillen sprint, kogelstoten en verspringen 1000 meter

B pupillen sprint, vortex werpen en verspringen 1000 meter

C/mini pupillen sprint, vortex werpen en verspringen 600 meter

Dit jaar is er voor de junioren de mogelijkheid om te kiezen tussen de 1000 meter en
1500 meter steeplechase. Steeplechase is een hindernisloop waarbij over houten
balken gesprongen moet worden. Bij een van de balken land je in de waterbak aan
die aan de kant van de baan bij het hoogspringen ligt. Op dit onderdeel wordt dit jaar
voor het eerst getraind en op deze manier hopen we meer junioren enthousiast te
maken om hier aan mee te doen. Wil je een keer meedoen met een training? Kom
dan de komende dinsdagen om 18:00 naar de baan of neem contact op met Anjolie
via anjoliewisse@gmail.com.
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Inschrijven: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/38153/
Zoals bij de meeste baanwedstrijden wordt gebruikt gemaakt van atletiek.nu. Hier
zijn ook alle uitslagen te vinden. Voor degene die hier niet bekend mee zijn:
Ga naar het kopje “inschrijven” en klik op atleet of ouder (wat je zelf handig vind)
Om je in te schrijven via www.atletiek.nu is het handig om een account aan te
maken. Hiervoor moet je de gegevens van de atleet invullen: persoonlijke gegevens,
clubnaam, leeftijdscategorie en licentienummer/lidmaatschapsnummer atletiekunie
(dit nummer heb je via de mail ontvangen van ledenpas@atletiekunie.nl of is op te
vragen bij Frank).
Het voordeel van het aanmaken van een account is dat alle wedstrijden, uitslagen en
PR’s van uw kind makkelijk terug zijn te vinden en het inschrijven van de wedstrijden
een stuk makkelijker gaat. Mocht het niet lukken om in te schrijven zonder een
account of heb je hulp nodig bij het inschrijven neem dan contact op met Frank via
fjvisser@zeelandnet.nl

Hopelijk kunnen we er met z’n allen een super leuke dag van gaan maken!

Alvast heel veel succes en vooral heel veel plezier!
groetjes,
Dynamica

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/38153/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/36150/
mailto:ledenpas@atletiekunie.nl

