Wageningen, maart 2015

Beste atletiekvrienden:
e

Op zaterdag 23 april 2016 organiseert Pallas ‘67 de 1 wedstrijd van de competitie voor CD-junioren
2016 van poule 63 De wedstrijd wordt gehouden op de atletiekbaan van het sportpark de
Bongerd te Wageningen (zie bijgaande routebeschrijving). De aanvangstijd van de wedstrijd is
11.00 uur (zie bijgevoegd tijdschema). Hieronder volgen enkele aandachtspunten:
Inschrijvingen en
ploegwijzigingen:

Inschrijving kan uitsluitend via atletiek.nu.
Alle ploegen dienen uiterlijk maandag 18 april te zijn ingeschreven en dit
zal worden gecontroleerd. Vanaf maandag 18 april tot uiterlijk vrijdag 22
april 18.00 uur kunnen nog maximaal 5 wijzigingen in de
ploegopstelling worden aangebracht. Verenigingen of ploegleiders zijn
hiervoor zelf verantwoordelijk. Op de wedstrijddag zelf kunnen geen
wijzigingen meer worden doorgegeven.
Iedere vereniging dient uiterlijk maandag 18 april 1 jurylid (1 t/m 4
ploegen), 2 juryleden (5 t/m 8 ploegen) of 2 juryleden en 1 vrijwilliger (
meer dan 8 ploegen) op te geven. Juryleden kun je bij de teamgegevens
opgeven (stap 8). Het niet opgeven van een jurylid/vrijwilliger kan leiden
tot uitsluiting van deelname (art 414.2. competitiereglement). Juryleden en
vrijwilligers dienen de gehele wedstrijd inzetbaar te zijn voor jurytaken.
Kan een ploeg niet deelnemen dan dient dit uiterlijk 22 april 18:00 uur op
onderstaand e-mail adres te worden gemeld.
Bij de looponderdelen de beste prestaties vermelden i.v.m. de
serieindeling. Geen opgave van prestatie heeft indeling in de langzaamste
serie tot gevolg.

Weging materiaal:

Tot een uur voor aanvang van het onderdeel kan er materiaal gewogen en
gemeten worden. Het ter weging aangeboden materiaal zal tijdelijk worden
ingenomen.
Kleding:
Uiteraard is het dragen van het clubtenue verplicht.
Ploegleidersvergadering: Deze wordt gehouden voor aanvang van de wedstrijd om 10.30 uur, zorg
dat u op tijd aanwezig bent.
Wedstrijdreglement:
Op deze wedstrijd is het competitiereglement 2016-2017 van toepassing.
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u richten aan het onderstaande adres. Pallas ‘67 wenst u allen
een fijne en sportieve wedstrijd toe. Graag tot ziens op 23 april aanstaande.
Namens WOC Pallas ‘67
Arjen Schots
Oude Bennekomseweg 84
6706 EV Wageningen
tel. 0317-421582
e-mail: inschrijven@pallas67.nl
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Routebeschrijving:
AV Pallas 67, Universitair Sportcentrum de Bongerd
Adres: Bornsesteeg 2
6708 PE Wageningen
Tel: 0317-483877 (alleen in noodgevallen)
Vanuit richting Arnhem/Utrecht( A12)
Afslag 24, Ede-Wageningen
Bij verkeerslichten linksaf, Dr. Willem Dreeslaan (N781)
Bij de rotonde rechtdoor
Bij de eerst volgende verkeerslichten rechtsaf, Nijenoordallee
Bij volgende verkeerslichten rechtsaf, Bornsesteeg
Na 200 m rechtsaf het sportpark oprijden na 400 m is P1, is deze vol dan weg verder volgen
en 200m verder komt u bij P2
Vanuit richting Oosterbeek/Renkum/Nijmegen (A50)
Op de A50 neem de afslag Oosterbeek/Renkum/Wageningen en rij de N225 op richting
Wageningen
Bij de eerste verkeerslichten in Wageningen, rechtsaf, Diedenweg
Bij twee rotondes rechtdoor,
Bij volgende verkeerslichten Linksaf, Nijenoordallee
Bij volgende verkeerslichten rechtsaf, Bornsesteeg
Na 200 m rechtsaf het sportpark oprijden na 400 m is P1, is deze vol dan weg verder volgen
en 200m verder komt u bij P2
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