
   

Haarlem, 13 juni 2021  

Beste verenigingen,  

  

Bij deze nodigen wij u uit voor CD-competitie op zaterdag 3 juli 2021 bij de verenigingen AV Haarlem en 

KAV Holland. Het adres van onze atletiekbaan is Jaap Edenlaan 4, 2024 BW in Haarlem. De wedstrijd duurt 

van 14.00 uur tot 19.00 uur. Dit is later dan gebruikelijk, omdat in Haarlem ’s ochtends ook een 

pupillencompetitiewedstrijd wordt georganiseerd.  

De ploegleidersvergadering begint al om 13.30 uur en de juryvergadering is om 13.45 uur. 

 

Inschrijven via Atletiek.nu  

Inschrijven kan via Atletiek.nu. Dit kan tot uiterlijk woensdag 30 juni om 23.59 uur. Vergeet niet bij de 

looponderdelen de beste prestatie te vermelden in verband met de serie-indelingen. Bij de technische 

onderdelen moet ook aangegeven worden in welke groep atleten starten. Per ploeg mag er maar een 

atleet per groep deelnemen.  

  

Op de competitiedag zelf is het wijzigen van de opstelling niet meer mogelijk. Slechts bij ziekte of blessure 

kan de wedstrijdleider een vervanger toestaan.  

  

Het is mogelijk om maximaal vier reserve atleten per team op te geven. Dit kan via een losse e-mail aan 

wochaarlem@gmail.com.  

  

Juryleden en vrijwilligers  

Verenigingen dienen ook juryleden en/of vrijwilligers op te geven (zie ‘Wedstrijdbepalingen Competitie’ 

artikel 15.2). Omdat we in Haarlem twee wedstrijden organiseren verzoeken we alle verenigingen om 

meer juryleden en vrijwilligers aan te melden. Graag ontvangen wij uiterlijk maandag 28 juni los van 

Atletiek.nu per e-mail de naam en het e-mailadres van deze mensen, zodat we met hen contact kunnen 

opnemen over de juryindeling. 

 

Keuren werpmateriaal  

Het keuren van eigen werpmateriaal vindt plaats naast het krachthonk op de volgende momenten:  

13:45 uur (alleen speer en discus) 

14:45 uur 

 

Coronaregels  

Zodra er meer duidelijkheid is over welke Coronaregels gelden tijdens de wedstrijd, wordt u geïnformeerd 

over hoe wij hier mee omgaan. Denk aan een maximum aantal bezoekers op het terrein of beperkingen in 

de openstelling van de kantine en andere voorzieningen.  

 

Contactinformatie  

Contactpersonen binnen onze WOC zijn bereikbaar op het gezamenlijke adres: wochaarlem@gmail.com. 

Wedstrijdsecretaris: Karin Nilsson  

Jurycoördinator: Viktor Beelen  

 

Wij wensen u een mooie en sportieve wedstrijd toe,  

  

Namens de Wedstrijd Organisatie Commissie van AV Haarlem en KAV Holland,  

  

Karin Nilsson, Frits Wiltink, Viktor Beelen en Niels Ran  

 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/35792/
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Wedstrijdatletiek/Competitie/Wedstrijdbepalingen%20competitie%202020_2021%20webversie%2025092020.pdf
https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/userfiles/Wedstrijdatletiek/Competitie/Wedstrijdbepalingen%20competitie%202020_2021_v4.pdf

