
    
 
 
 
 
Competitie pupillen ‘Athletics Champs’ 2018. 
    
                                                                                                                                                                                                                 
Wedstrijdprogramma Regio 12- West Brabant :  
Wedstrijd 1: 14 april 2018 -  Thor - Roosendaal  
Wedstrijd 2: 12 mei  2018  - Spado - Bergen op Zoom 
Wedstrijd 3:   2 juni  2018  - Diomedon - Steenbergen 
Wedstrijd 4:  30 juni 2018-   Achilles  - Etten Leur 
 
Programma 30 juni 2018 te Etten-Leur 
 ( zie chronoloog) 
Aanvang 9.30 uur teambegeleidersoverleg  
Start 9.45 uur warming-up o.l.v. eigen trainer  
Wedstrijd 10.00 uur teamwedstrijd met 7 onderdelen  
Afsluiting 13.20 uur diploma (prijs) uitreiking 

 
 Dit is een teamwedstrijd waarbij de volgende spelregels gelden:  

 6-11 pupillen in een team  

 indien een team < 6 pupillen worden pupillen samengevoegd met andere vereniging(en)  

 jongens en meisjes (mogen) gemixt in één team meedoen  

 teams indelen in 3 categorieën: C/mini-pupillen, B pupillen en A-pupillen.  

 per categorie kunnen meerdere teams worden inschrijven (vol = vol) . 

 elk team neemt één teambegeleider mee (deze persoon begeleid het team en noteert 
de prestaties)  

 elk team neemt minimaal één assistent jurylid mee (deze vervult eenvoudige meettaken 
tijdens de wedstrijd en blijven bij het team) 

 het onderdeel meters maken wordt tijdens deze wedstrijd in de vorm van een 
stadioncross door de pupillen afgewerkt 

 
 Inschrijving:  

 Inschrijven via atletiek.nu -> https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/21663/  

 Inschrijfgeld € 3,- per pupil. Facturatie achteraf via competitieleiding Atletiekunie.  

 Woensdag 26 juni worden de definitieve teamindelingen gemaild naar u en de 
opgegeven emailadressen van teambegeleiders (indien ingevuld).  

 Na-inschrijving is niet mogelijk op de wedstrijddag zelf: er kan geen extra team meer 
worden ingeschreven, maar kunnen wel mutaties binnen een opgegeven team 
plaatsvinden. Hierbij is een maximum aantal van 11 pupillen per team van toepassing.  
 
Meer inhoudelijke informatie over het competitie pupillen ‘Athletics Champs’ te vinden op  
www.athleticschamps.nl 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/21663/
http://www.athleticschamps.nl/


 

Chronoloog competitie Athletics Champs 2018 

wedstrijd 4 

 

Wedstrijd 4:  datum: 30-06-2018  vereniging: Achilles     plaats: Etten-Leur 

 

 Pupillen A Pupillen B/C/mini  

 Poule A Poule B Poule C Poule D Poule E Poule F  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tijd rd gl bl gr rd gl bl gr rd gl bl gr rd gl bl gr rd gl bl gr rd gl bl gr Tijd 

9.30 

Vergadering teambegeleiders 
(onder voorbehoud in kantine) 

9.30 

9.35 9.35 

9.40 9.40 

9.45 9.45 

9.50 Warming-up teams 
onder leiding van trainer/teambegeleider 

9.50 

9.55 9.55 

10.00 Estafette 
(middenterrein atletiekbaan: eerste pupillen A, aansluitende pupillen B/C/mini) 

10.00 

10.05 10.05 

10.10                         10.10 

10.15 

Vortex 
op het gras (5) 

Ver 
In de zandbak 

(7a) 

Sprint 
60 meter uit blok 

(2a) 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

Vortex 
op het gras (5) 

Horden 
pendelestafette (12) 

10.15 

10.20 10.20 

10.25 10.25 

10.30 10.30 

10.35                      10.35 

10.40 
Ver 

in de zandbak 
(7a) 

Sprint 
60 meter uit blok 

(2a) 

Vortex 
op het gras (5) 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

Horden 
pendelestafette (12) 

Vortex 
op het gras (5) 

10.40 

10.45 10.45 

10.45 10.45 

10.50 10.50 

10.55                      10.55 

11.00 

Slingeren 
op het gras (10a) 

Pauze 
Ver 

In de zandbak (7a) 
Horden 

pendelestafette (12) 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

Pauze 

11.00 

11.05 11.05 

11.10 11.10 

11.15 11.15 

11.20                      11.20 

11.25 

Horden 
60 meter (3a) 

Slingeren 
op het gras (10a) 

Pauze Pauze 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

Verspringen 
in de zandbak vanaf 

de afzetmat (7b) 

11.25 

11.30 11.30 

11.35 11.35 

11.40 11.40 

11.45                      11.45 

11.50 

Pauze 
Horden 

60 meter (3a) 
Slingeren 

op het gras (10a) 

Verspringen 
in de zandbak vanaf 

de afzetmat (7b) 
Pauze 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

11.50 

11.55 11.55 

12.00 12.00 

12.05 12.05 

12.10                      12.10 

12.15 
Sprint 

60 meter uit blok 
(2a) 

Vortex 
op het gras (5)  

Horden 
60 meter (3a) 

Vortex 
op het gras (5)) 

Verspringen 
in de zandbak vanaf 

de afzetmat (7b) 

 
Stoten 

medicien 
bal (4b) 

 
Hoog 
op de 

mat (6b) 

12.15 

12.20 12.20 

12.25 12.25 

12.30 12.30 

12.35                      12.35 

12.40             Meters maken (4 min.) 
afhankelijk van aantallen wordt er in series gestart (9) 

wedstrijddag 4 stadioncross (13) 

12.40 

12.45             12.45 

12.50 Meters maken (6 min.) 
afhankelijk van aantallen wordt er in series gestart (9) 

wedstrijddag 4 stadioncross (13) 

            12.50 

12.55             12.55 

13.00                         13.00 

13.05 
Gezamenlijke afsluiting 

13.05 

13.10 13.10 

 


