
 

 

 

 

 

 

BELANGRIJK!! 
 
 

Algemeen 
Op deze dag moeten we rekening houden met het ‘Protocol verantwoord organiseren 
baanwedstrijden’ van de Atletiekunie. Dat betekent dat alleen de deelnemers en de 
juryleden zich bij de onderdelen bevinden. Alle anderen moeten achter het hek staan.  
Bij het niet opvolgen hiervan kan de wedstrijdleider de wedstrijd stilleggen en zo nodig 
beëindigen.  
Blijf thuis of ga op de dag zelf direct naar huis wanneer er gezondheidsklachten ontstaan. 
Het clubgebouw is enkel en alleen in gebruik voor het wedstrijdsecretariaat en verder voor 
NIEMAND toegankelijk. 
Alleen de kiosk is open en hiervoor worden looproutes aangegeven. Rondom de baan 
worden afzonderlijke zones gemaakt per vereniging. Belangrijk is hierbij: houd voldoende 
afstand tot elkaar. Schud geen handen. Volg de aanwijzingen op zoals die zichtbaar zijn of 
worden meegedeeld. 

En volg deze instructies op. 
Bij slecht weer is er GEEN ruimte in het clubgebouw. Houd daar rekening mee en neem, 
als dat nodig is, plaats in de eigen auto. 
Toiletten bevinden zich in het sanitairgebouw naast het clubgebouw. 
 
Deelnemers 
De startnummers worden meegegeven aan een ploegleider/trainer van elke vereniging. 
Verzoek aan deze ploegleiders/trainers om vooraf aan de deelnemers te vertellen wie 
deze startnummers heeft.  
Er is geen kleed-/douchegelegenheid. Deelnemers moeten zich op tijd melden bij de 
ingang van de baan en gaan daarna samen met de juryleden naar hun onderdeel.  
Bij het vortexwerpen en het kogelstoten worden de deelnemers ingezet om op aanwijzing 
van de jury de vortexen en kogels op te halen en terug te brengen naar de afworp 
respectievelijk kogelring. 
Mocht er verschil van mening zijn over een prestatie laat dan de ploegleider/trainer dit 
melden bij de scheidsrechter/wedstrijdleider. 
 
Juryleden 
De juryleden lopen met een groep kinderen mee. 
Zorg als jurylid (als je dit noodzakelijk acht) zelf voor de benodigde veiligheidsmiddelen, 
zoals een mondkapje, handschoenen, een eigen pen/potlood. 
 
 
 

BELANGRIJK!! 
 

 



 

 

Tijdschema ‘Opening kunststofbaan A.A.A.’ op zaterdag 12 september 2020 in Alblasserdam  

         Sportpark Souburgh te Alblasserdam. Organisatie A.A.A. 

 

Juryvergadering: 09.30 uur (Mini’s, C en B pupillen). 

   12.30 uur (alle A pupillen). 
 

Looponderdelen:  Technische onderdelen: 

11.30 40 m J/Mmini 3 series  10.30 Vortex J/MPC 

11.40 40 m J/MPC 4 series  10.30 Ver JPB 

11.55 40 m JPB 4 series  10.30 Hoog MPB 

12.10 40 m MPB 3 series  11.05 Vortex J/Mmini 

12.25 600 m J/MPC 1 serie  11.10 Ver J/MPC 

12.35 600 m J/Mmini 1 serie  11.15 Kogel JPB 

12.45 1000 m JPB 1 serie  11.35 Vortex MPB 

12.55 1000 m MPB 1 serie  11.45 Ver J/Mmini 

        

14.15 60 m MPA 1 5 series  13.00 Hoog MPA 2 

14.35 60 m MPA 2 4 series  13.30 Kogel JPA 2 

14.50 60 m JPA 1 4 series  13.35 Ver MPA 1 

15.05 60 m JPA 2 3 series  13.40 Vortex JPA 1 

15.25 1000 m MPA 2 1 serie  14.05 Kogel MPA 2 

15.35 1000 m MPA 1 1 serie  14.05 Hoog JPA 2 

15.45 1000 m JPA 1 1 serie  14.15 Ver JPA 1 

15.55 1000 m JPA 2 1 serie  14.45 Vortex MPA 1 

 

Diploma-uitreiking zo snel mogelijk na de lange afstanden. (Dus vanaf ± 13.00 uur.) 

 

 

Per categorie 

 

J/Mmini (10) J/MPC (15) MPB (12) JPB (14) 

11.05 Vortex 10.30 Vortex 10.30 Hoog 10.30 Ver 

11.30 40 m 11.10 Ver 11.35 Vortex 11.15 Kogel 

11.45 Ver 11.40 40 m 12.10 40 m 11.55 40 m 

12.35 600 m 12.25 600 m 12.55 1000 m 12.45 1000 m 

        

MPA 1 (17) MPA 2 (13) JPA 1 (16) JPA 2 (11) 

13.35 Ver 13.00 Hoog 13.40 Vortex 13.30 Kogel 

14.15 60 m 14.05 Kogel 14.15 Ver 14.05 Hoog 

14.45 Vortex 14.35 60 m 14.50 60 m 15.05 60 m 

15.35 1000 m 15.25 1000 m 15.45 1000 m 15.55 1000 m 

 

MAXIMALE lengte spikespuntjes 6 mm. Iedereen heeft op de technische onderdelen 3 pogingen. 

 

De wedstrijdleider kan het tijdschema aanpassen, zodat onderdelen zowel eerder als later kunnen beginnen, 

doch niet eerder dan het eerste onderdeel in een categorie. 

 

Dit tijdschema is alleen haalbaar als er voldoende juryleden zijn en de verenigingen (zoals in het verleden afgesproken) 

één of meerdere juryleden leveren. Het is de bedoeling dat de jury met een ploeg kinderen meeloopt. 

 

Wij wensen iedereen een prettige wedstrijd. 


