Beste pupillencoördinator van AV Aalsmeer, AV Haarlemmermeer,
Startbaan, Feniks, AAC,
Hierbij ontvangt u de gegevens voor de 3e wedstrijd van de pupillencompetitie op 7 juli 2018.
Indien u nog niet eerder op onze accommodatie bent geweest, is het wellicht prettig om u
hier een kleine indruk van te geven
PARKEREN
U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen bij Sportpark Randhoorn. Houdt u er
rekening dat vanaf 12.00 uur het NK BMX op het sportpark plaats zal vinden. Wellicht
betekent dit voor u dat de auto op het nabijgelegen bedrijventerrein geparkeerd zal moeten
worden. Verkeersregelaars zullen u de weg wijzen. Wij adviseren u om deze reden zoveel
mogelijk te carpoolen.
KLEEDKAMERS
Als u het toegangshek door bent, loopt u helemaal door tot het einde. Direct om de hoek van
het clubgebouw van de voetbalverenging bevinden zich twee kleedkamers van AKU. Deze
zijn te herkennen aan ons clublogo. Toiletten zijn eveneens te vinden in de twee kleedkamers
van AKU.
HET KLOKHUIS
Als u de baan op loopt ziet u aan het einde ons clubgebouw ‘t Klokhuis. Binnen kunt u de
startnummers van de pupillen afhalen. Bovenin ‘t Klokhuis bevinden zich het
wedstrijdsecretariaat. Direct naast het Klokhuis staat een tent waar diverse versnaperingen
verkrijgbaar zijn. Aan de linkerkant van het gebouw kunt u op de wedstrijddag de uitslagen
vinden.
INSCHRIJVINGEN
U kunt uw atleten inschrijven via atletiek.nu. De inschrijving sluit op zaterdag 30 juni om
23:59. Eventuele wijzigingen kunt u tot en met donderdag 5 juli 18:00 per e-mail doorgeven
aan Marie José Goumans: akuwedstrijdsecretaris@live.nl. Daarna worden geen wijzigingen
meer geaccepteerd.
Ook de estafetteteams kunt u via atletiek.nu inschrijven. Geef bij de inschrijving ook een
emailadres op zodat wij u een eventueel aangepaste chronoloog kunnen mailen.
BETALING
We verzoeken u het inschrijfgeld in één keer voor al uw atleten over te maken naar rekening
NL59RABO0178068489 t.n.v. AKU Uithoorn te Uithoorn o.v.v. inschrijving “naam vereniging,
pupillencompetitie AKU 8-4-2017. Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt € 4,50 voor de
meerkamp en € 1,50 voor de 1000m of de 600m.
UITSLAGEN
De uitslagen zullen op dezelfde dag op www.atletiek.nu zichtbaar zijn.
JURYLEDEN
Van de bezoekende verenigingen wordt verwacht dat zij conform artikel 18 van het
competitiereglement het onderstaand aantal juryleden aanmelden.
Verenigingen die 5 of meer deelnemers inschrijven nemen één jurylid mee.
Verenigingen die 20 of meer deelnemers inschrijven nemen twee juryleden mee.

Indien u meer juryleden wilt meenemen kan dat altijd. Graag ontvangen wij ook uiterlijk 30
juni de namen, functies en eventuele voorkeuren voor het onderdeel van uw juryleden op
wedstrijdhulpaku@gmail.com (Rocco Bouwman)
Wij zullen ons uiterste best doen om de wedstrijddag zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij
vertrouwen erop dat we hierin zullen slagen.
Mochten er echter zaken voorkomen die in uw ogen niet goed zijn, dan wel ter verbetering
in aanmerking komen, dan vernemen wij dat graag van u.
In de bijlage treft u het voorlopige chronoloog aan. Dit kan eventueel nog veranderen als het
aantal deelnemers van de groepen grof afwijkt van onze schatting. De prijsuitreiking zal een
kwartier na het laatste onderdeel plaatsvinden.
Wij wensen jullie een sportieve en vooral gezellige dag toe.
Met vriendelijke groeten,
Sanne Verlaan
Baancommissie
ROUTEBESCHRIJVING
Op de A2 neemt u afslag Vinkeveen en rijdt u door naar Uithoorn. Bij het binnenkomen van
Uithoorn gaat u bij de derde verkeerslichten (eerste verkeerslichten bij de
voetgangersoversteekplaats niet meegerekend) rechtsaf. Eerste straat rechts en u komt
vanzelf op de parkeerplaatsen.
Op de A4 neemt u afslag Aalsmeer. Aalsmeer / Uithoorn volgen. Als u de laatste
verkeerslichten in Aalsmeer hebt gehad (links naar de bloemenveiling) gaat u bij de tweede
verkeerslichten links (rechts De Kwakel ). Eerste straat rechts en u komt vanzelf op de
parkeerplaatsen.
Vanuit Amstelveen gaat u na het binnenkomen van Uithoorn bij de eerste stoplichten naar
rechts. Vervolgens neemt u de eerste afslag rechts en volgt u de weg totdat u bij een Tsplitsing komt. Hier gaat u linksaf en vervolgt de weg totdat u bij de parkeerplaatsen uit
komt.

