
EN WIE ZORGT ER DAN DAT DIE WEDSTRIJDEN BIJ GM ZO GOED WORDEN GEJUREERD? 

JIJ IN DE TOEKOMST!!!!??      

JURY CURSUSSEN 2016 

Beste atleten, trainers, hardlopers en vooral ouders van atleten EN juryleden die nog geen Athletics Champs 

aantekening hebben. 

Zoals je al wel gemerkt hebt is de jurering van atletiekwedstrijden een taak die door veel juryleden vervuld 

moet worden. Er zijn zowel bij pupillenwedstrijden en competitiewedstrijden zo’n 40 vrijwilligers (opgeleide 

juryleden) bezig om zo’n wedstrijd soepel te laten verlopen. 

Wij schakelen voor de taak als jurylid ervaren atleten, trainers, maar vooral ouders in die, zeker bij 

pupillenwedstrijden (Athletics Champs), toch al vaak bij de wedstrijden zijn en met een korte, e-learning cursus 

en een  ééndaagse cursusdag, in staat zijn de wedstrijden, mede tot een goed einde kunnen te brengen. 

Voor de wedstrijden voor de oudere jeugd en senioren  is er dan nog een vervolgcursus die vier dagdelen 

(voornamelijk praktijk) in beslag neemt. Hierbij  geen zelfstudie. Wel handig als je die regels al kent want de tijd 

vliegt en voor je het weet zijn pupillen junior. 

Omdat we in september de Brabantse Kampioenschappen voor pupillen organiseren en ons beschikbaar 

hebben gesteld om in 2018 de Nederlandse Kampioenschappen 10- en 7-kamp te organiseren willen we dit jaar 

flink wat juryleden opleiden. Zodat ze een hele zomer kunnen oefenen en in 2018 klaar staan om ook dat NK 

(als we die krijgen toegewezen) prima te jureren. 

Daarom hebben we voor het volgende gekozen: 

Zondag 28 februari Start E- learning Athletics Champs. Locatie  thuis. Docenten Leo van der Staak en/of 

Ben Saris 

Zaterdag 12 maart van 10.00 uur  tot 13.00 uur Assistent Jurylid Athletics Champs. Locatie GM 

Zaterdag 12 maart van 13.30 uur  tot 15.00 uur Hoofdjury Athletics Champs. Locatie GM 

Donderdag 17 maart van 19.30 uur tot 21.45 uur  modules 1,2 en 3 Jurylid algemeen. Locatie GM 

Donderdag 24 maart van 19.30 uur tot 21.45 uur  modules 4,5 en 6 Jurylid Algemeen. Locatie GM 

Zaterdag 2 april   van 13.00 uur  tot 15.15 uur modules 1,2,en 3,Jury Algemeen. Locatie GM  

Zaterdag 2 april   van 15.15 uur tot 17.30 uur modules 4,5, en 6 Jury Algemeen. Locatie GM 

Donderdag 31 maart van 19.30 uur tot 21.45 uur modules 7,8 en 9 Jury Algemeen. Locatie GM 

Donderdag 7 april van 19.30 uur tot 21.45 uur modules 10,11 en 12 Jury Algemeen. Locatie GM 

Zaterdag 9 april  van 13.00 uur tot 15.15 uur modules 7,8, en 9 Jury Algemeen .Locatie GM      

Zaterdag 9 april  van 15.15 uur tot 17.30 uur modules 10,11,en 12 Locatie GM                              

We kunnen dus kiezen voor 4 donderdagen of 2 zaterdagen, maar wanneer je een donderdag niet kunt, kan je 

deze modules op zaterdag inhalen of als je zaterdag even te weinig tijd hebt kies je  voor de donderdag. Kortom 

geen enkele reden om de cursus niet te volgen als je iets meer wilt weten van de spelregels van atletiek. 

Als je jurylid bent wordt je lid van GM en de Atletiek Unie (zodat je verzekerd bent. GM betaalt daarvoor de 

kosten) en verwachten we dat je minimaal 3 wedstrijden per jaar jureert. 

Overtuigd toch, dat we ook jouw hulp nodig hebben!!! 

Aanmelden en inlichtingen: bensaris@onsbrabantnet.nl  vóór 28 februari. Minimum leeftijd 15 jaar. Geef even 

aan of je de AC cursus, de cursus Jury Algemeen of beide wilt volgen 
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