AV 1923
Radioweg 89
1098 NG Amsterdam
tel. 020 - 6630900 (kantine)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uitnodiging voor deelname aan de 2e wedstrijd van de pupillencompetitie 2018 voor pupillen,
poule 4, regio 1-3-4, op zaterdag 2 juni.
aan AKU, ATOS, AV Feniks en AV’23

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij de pupillen van uw vereniging van harte uit voor bovengenoemde wedstrijd.
Het (voorlopige) chronoloog is in voorbereiding en wordt zo snel mogelijk nagestuurd. Op basis van de
deelnemersaantallen bij de 1e wedstrijd van deze competitie verwachten wij ongeveer 285 deelnemers.
Om die reden zullen de meeste categorieën opgedeeld worden in twee groepen. De locaties van de
onderdelen worden nog vastgesteld en aan u doorgegeven. Geadviseerd wordt voldoende begeleiders
voor deze groepen mee te nemen.
Voor de inschrijving wordt gebruik gemaakt van het wedstrijdadminstratieprogramma Atletiek.nu. Via deze
website kunt u deelnemers inschrijven tot en met woensdag 30 juni. Let er op dat atleten desgewenst ook
voor de 600/1000 m worden ingeschreven. U hoeft atleten niet aan een groep toe te wijzen; te zijner tijd
ontvangt u van ons bericht welke atleten in welke groep zijn geplaatst.
Voor de voortgang van de wedstrijd is het gewenst dat de deelnemers en de volgorde van lopen bij de
estafettes voorafgaand aan de wedstrijd bekend is. Dit is echter niet middels Atletiek.nu op te geven. Ik
verzoek u daarom dit per e-mail aan mij te berichten, eveneens uiterlijk 30 juni. De baanindeling bij de
etafettes wordt u vervolgens op 31 mei of 1 juni toegestuurd.
Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt € 4,50 voor de meerkamp en € 1,50 voor de 1000m of de 600m.
Het totaalbedrag kunt u van de website van Atletiekunie overmaken.
Op de website www.av23.nl onder Over AV23 > Locatie, route en contact is een kaart met
routebeschrijving en reisadvies vermeld. Aangezien de parkeerplaatsen op zaterdagen doorgaans al vanaf
ongeveer 10.00 uur bezet zijn, raden wij u dringend aan om met het openbaar vervoer te reizen.
Volgens het reglement worden de deelnemende verenigingen verplicht om juryleden mee te nemen: bij 5
of meer deelnemers minimaal 1 jurylid, bij 20 of meer deelnemers minimaal 2 juryleden. U kunt de namen
van juryleden tot en met woensdag 30 mei opgeven bij Cees de Nood, liefst met vermelding van
telefoonnummer, e-mailadres en onderdeel van voorkeur.
Eventuele vragen over de wedstrijdorganisatie kunt u richten aan Cees de Nood. Wij rekenen voor 2 juni
op mooi weer en wensen u alvast een goede wedstrijd toe.

Met vriendelijke groet,
namens AV 1923
Cees de Nood
Hogeweg 69-hs
1098 CA Amsterdam
tel. 020 – 6934666
c.de.nood@xs4all.nl

