
Beste atletiekliefhebbers,

Zaterdag 4 september organiseert AV Hollandia de 3 e pupillen competitie van de regio’s 1, 3 en 4,
poule 2.

Chronoloog
De wedstrijd begint om 11.00 uur met de estafettes voor de mini-pupillen t/m B-pupillen. De A1 en A2
pupillen starten omstreeks 13:15.

Inschrijven
De vereniging kan inschrijven via atletiek.nu.

Inschrijfgeld
Betalen van het inschrijfgeld (€5,00 voor de meerkamp en €1,50 voor de 1000/600 meter) gaat door
middel van een automatisch incasso, welke wordt gevraagd tijdens de inschrijving op atletiek.nu
De inschrijving sluit op zaterdag 28 augustus om 23:59. Eventuele wijzigingen kunt u tot en met
donderdag 2 september 18:00 via atletiek.nu doorgeven.

Juryleden
De juryvergadering wordt om 10:15 uur gehouden.
Volgens het pupillencompetitie bent u verplicht 1 jurylid beschikbaar te stellen per vijf atleten, per 20
deelnemers bent u verplicht 2 juryleden beschikbaar te stellen. Verenigingen die minder dan 5
deelnemers, zijn vrijgesteld van het meenemen van juryleden.De juryleden kunnen worden
doorgegeven bij de inschrijving via atletiek.nu of via onderstaand e-mailadres. Voor een optimale
jury-indeling graag het volgende doorgeven bij de aangemelde juryleden:

● naam,
● categorie van zoon/dochter dat meedoet (indien van toepassing),
● wel / niet officieel jurylid
● voorkeur onderdeel

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Melvin Tuil melvintuil@gmail.com

Bereikbaarheid Accommodatie
De atletiekaccommodatie van AV-Hollandia is gelegen aan De Blauwe Berg 2. In verband met de te
verwachte drukte wordt u verzocht te parkeren bij Woonboulevard Hof van Hoorn (1625NV 6 in
routeplanner).

Maatregelen ivm Corona
Bij dit evenement gelden de algemeen bekende maatregelen m.b.t. Corona. Personen boven de 12
houden 1,5 afstand. De pupillen hoeven geen afstand van elkaar te houden. De regels zijn na te lezen
in het Protocol verantwoorde atletieksport AV Hollandia per 26 juni 2021 op te website
Het zal een druk evenement worden, waardoor het lastiger wordt om de 1,5 m aan te houden.  Kom
dus niet met meer mensen dan nodig en gebruik je gezonde verstand.

Wij wensen u een prettige dag toe.

Met vriendelijke groeten,
Joost Daalhuisen en Melvin Tuil
Commissie Thuiswedstrijden
Telefoonnummer wedstrijdleider M. Tuil: 06-21551472
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