
2e Competitiewedstrijd voor pupillen
van de A.R.W.B. verenigingen
Zaterdag 9 mei 2015 organiseert ARV Achilles de 2e pupillen 
competitiewedstrijd voor pupillen van alle ARWB verenigingen.

Aanvang wedstrijd  10.30 uur (Vlaggen parade 10:15)
Locatie   Sportpark De Lage Banken, Concordialaan 206, 4871 ZD te Etten-Leur

Programma
Het programma wordt voor alle deelnemers als meerkamp verwerkt.
Jongens pupillen A:   60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)
Meisjes pupillen A:   60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)
Jongens pupillen B/C/mini:  40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen
Meisjes pupillen B/C/mini:  40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen
Voor alle categorieën:   pendelestafette

Minipupillen mogen meedoen in de categorie C pupillen. Deelname is mogelijk vanaf
geboortejaar 2008.
Het chronologisch overzicht wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op de site van ARV Achilles
http://www.arv-achilles.nl/

De wedstrijddag wordt begonnen met een vlaggenparade om 10.15 en wordt afgesloten met 
een pendelestafette (zie art. 7b van het reglement). 
Graag bij aanmelding van de ploegen vermelden of hieraan deelgenomen gaat worden, en
met hoeveel teams.

Info
Het “Reglement voor de voorronden pupillencompetitie in regio 12 AU (ARWB), versie
7-11-2011” wordt toegepast. Deze is te vinden op de site van de ARWB, www.regio12.nl.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Johan Hack (jpc.hack@ziggo.nl).
S.v.p. de website van ARV Achilles blijven raadplegen i.v.m. mogelijke aanpassingen.
Er is electronische tijdwaarneming.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 1 mei via http://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/382/
U kunt inschrijven via deze website. Vermeld hierbij de licentienummers van de atleten.

Jury
Wij zouden het op prijs stellen indien u een jurylid levert voor deze wedstrijd. Graag de
naam en functie (en evt. voorkeur) van het jurylid vermelden bij de inschrijvingen.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per atleet.
Inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer NL11RABO0114806632 t.n.v. ARV Achilles 
o.v.v. pupillencompetitie 2015.

Wijzigingen
Donderdagavond 7 mei kunt u tot 18.00 uur per mail de dan bekende afmeldingen
doorgeven aan jpc.hack@ziggo.nl.
Uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd dient de ploegleider van de betreffende
vereniging schriftelijk eventuele veranderingen bij het wedstrijdsecretariaat af te geven.

De Wedstrijdorganisatie van ARV Achilles.
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