
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Barnhoorn Aan: Trias, Dem, Suomi & Lycurgus 

Tel: 06 34 239 176 

E-mail:  mbarnhoorn@avtrias.nl 

 
 
Amsterdam, donderdag 01 juni 2017 

 
 

Betreft: Uitnodiging 3
e

 Pupillencompetitie op zaterdag 17 juni 2017 

 
 
Beste wedstrijdsecretaris, 

 
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de derde pupillencompetitie georganiseerd door atletiekvereniging 
Trias. De wedstrijd zal plaatsvinden op onze atletiekaccommodatie aan het Maalwater te Heiloo. 
 
Inschrijven: 

 
De inschrijving verloopt volledig via de website atletiek.nu De inschrijvingen moeten uiterlijk op 
donderdag 15 juni 2017 om 23:59 uur verwerkt zijn in atletiek.nu De inschrijving staat op dit 
moment al open. 
 
Direct link:  
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16036/ 

 
Groepsindeling: 
Groep 1 – Dem, Suomi & Trias 
Groep 2 – Lycurgus  
 
Graag de juiste startgroep selecteren in atletiek.nu 

 
Opgave juryleden: 
Let vooral even op het nieuwe artikel 18: 
“Het wordt voor de organiserende verenigingen een steeds groter probleem om genoeg juryleden bij de 
wedstrijden te krijgen. Bij de landelijke competities is het al een aantal jaren verplicht dat bezoekende 
verenigingen juryleden meebrengen. Ook bij onze pupillen competitie ontkomen wij helaas niet aan deze 
verplichting. Met ingang van dit seizoen 2017 is daarom het volgende bepaald: Voor de 
voorrondewedstrijden Verenigingen die 5 of meer deelnemers inschrijven nemen een jurylid mee 
Verenigingen die 20 of meer deelnemers inschrijven nemen twee juryleden mee” 
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Speciale verzoeken kunnen worden gecommuniceerd via bovenstaand mailadres. Extra juryleden of 
vrijwilligers zijn altijd welkom! 

 
Jury- en Ploegleidersvergaderingen: 
10.40 uur - Juryvergadering 

  

Chronoloog: 
Het chronoloog is vastgesteld en staat gepubliceerd op onze website en is toegevoegd aan de 
bijlage van deze email.  
 
Aanvang van de wedstrijd is 11.00 uur. 
 
Kosten: 
Het inschrijfgeld is € 4,50 voor de meerkamp en € 1,50 voor 600/1000m. Het geld kan overgemaakt 
worden naar: NL23 INGB 0002 6342 23 t.n.v. Atletiekvereniging Trias en o.v.v. de verenigingsnaam. 
 

Uitslagen: 
De uitslagen worden na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk gepubliceerd op onze 
website: atletiek.nu 
 

Routebeschrijving: 
Een routebeschrijving naar Atletiekvereniging Trias is via de website 
beschikbaar. http://www.avtrias.nl/routebeschrijving/



 


