
Beste sportvrienden, 

 

Hierbij nodigen wij de pupillen van jullie vereniging uit om deel te  

nemen aan de ARWB kampioenschappen. 

 

Datum:  zaterdag 28 juni 2014 

 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Locatie: Sportpark “De Knip” te Zevenbergen (adres: De Knip 1, maar voor routeplanners Galgenweg 62) 

 

Categorieën: Inschrijving staat open voor ABC-pupillen en mini’s (geb. jaar 2007), waarbij de A pupillen in 1
e
 en 2 

jaars onderverdeeld worden. 

 

Programma: Mini’s:  meerkamp (40m – bal – ver - hoog) + 600m 

C-pupillen: meerkamp (40m – bal – ver - hoog) + 600m 

B-pupillen: meerkamp (40m – bal – ver - hoog) + 1000m 

A-pupillen: meerkamp (60m – kogel – ver - hoog) + 1000m 

Volgens het ARWB-reglement is het niet verplicht om de meerkamp afgerond te hebben om aan de 

lange afstand mee te mogen doen. 

 

Aan het eind van de wedstrijd zal er een spectaculaire pendelestafette (8x50m) plaatsvinden 

waaraan alle atleten die mee willen doendoor de organisatie ter plekke  in gemengde(en 

gelijkwaardige)  teams ingedeeld worden. 

 

Wedstrijd: Er is elektronische tijdwaarneming aanwezig voor de looponderdelen. 

 

Medailles: Voor de eerste 3 per categorie bij zowel de meerkamp als de lange afstand 

 

Kosten:  Meerkamp € 3,50 per deelnemer  

  Lange afstand € 1,00 per deelnemer 

  Estafette is gratis (van te voren opgeven is ook niet nodig, alleen op tijd melden) 

 

Inschrijven: Uiterlijk zondag 21 juni 2014 via e-mail inschrijven@avgroenester.nl, onder vermelding van: naam, 

categorie, verenigingen licentienummer, of via de website (avgroenester.nl). De inschrijving is pas 

definitief als de verschuldigde inschrijfkosten bijgeschreven zijn op bankrekening 3274680 t.n.v. AV 

Groene Ster, onder vermelding van ARWB kampioenschappen 2014 en de naam/namen van de 

atleten. 

 

LET OP: Er zijn maximum deelnemers-aantallen per categorie (zie reglement op ARWB-site: 

regio12.nl). Na-inschrijven is NIET mogelijk . 

 

Tijdschema: Een voorlopig tijdschema is bijgevoegd. Op basis van de definitieve deelnemers-aantallen zal in de 

week voor de wedstrijd het “definitieve” tijdschema op de website van av Groene Ster geplaatst 

worden. 

 

Juryleden: Wij zouden het erg op prijs stellen als er juryleden/ouders/anderen zijn die ons met de organisatie 

willen helpen. Graag dit doorgeven bij de inschrijving, of een apart mailtje naar: 

juco@avgroenester.nl, onder vermelding van naam, beschikbare tijd en gewenste juryfunctie (of 

groep waarbij geholpen kan worden). Alvast bedankt! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dorien van Someren 

wedstr.secr. AV Groene Ster  

0168-404934 


