
Definitief chronoloog

9:45 Topjury

10:30 Juryvergadering

Lopen Cat. ver hoog polshoog hss kogel discus speer

11:00 4x80 m MC JB JC MC+MB

11:15 4x100 m JC

11:30 80 m (s) MC MB + JB JB

11:45 MB+ JB

11:55 100 m (s) JC

12:10 100 m (f) JB MC+MB

12:20 JC

12:25 600 m MC JC

12:30 MC+MB JB

12:35 800 m JC

12:45 800 m MB

12:50 800 m JB

13:00 3000 m MB + JB

13:25 80m horden (s) MC MB

13:30 JC

13:40 MC

13:50 100m horden MB

14:05 100 m horden (s) JC

14:10 JB

14:25 110 m horden (f) JB

14:35 80 m (1/2 fin.) MC

14:40 JC

14:45 100 m (1/2 fin.) JC

14:55 MC

15:05 80m horden (f). MC

15:10

15:15

15:20 MB+JB

15:25 100m horden  (f). JC

15:45 80 m (f) MC

15:55 100 m (f) JC

16:00



Aanvangs- en vervolghoogten bij het hoogspringen:

MC:  120 - 130 - 140 - 145 en verder met 5 cm hoger MB:  120 - 130 - 135 - en verder met  5 cm hoger

JC:  130 - 140 - 150 - 155 en verder met 5 cm hoger JB:  130 - 140 - 145 - en verder met 5 cm hoger

Aanvangs- en vervolghoogten bij het polsstokhoogspringen:

MB:  180 - 190 - 200 - 210 en verder 10 cm hoger JB:  200 - 220 - 230 -240  en verder met 10 cm hoger

Aantal pogingen bij de technische onderdelen:

De acht atleten met de beste geldige prestatie hebben recht op drie extra pogingen

Eigen werpmateriaal:

10:00 - 10:30  uur

11:30 - 11:45 uur

12:45 - 13:00 uur

Het dragen van een clubtenue is verplicht tijdens deze kampioenschappen.

Startnummers dienen met 4 spelden op het clubtenue gedragen te worden.

Coaches mogen vooraf aan de wedstrijd hun pupillen begeleiden. 

Coachen vanaf het middenterrein is niet toegestaan.

Bij aanvang van de wedstrijd dienen zij te coachen vanaf de buitenzijde van de baan.

Plaatsing voor halve finales en finales:

Op de 80m MC ( 4 series) plaatsen de nrs 1 , 2 en 3 van de series zich voor de halve finale 

alsmede de vier tijdsnelsten.

Voor de finale plaatsen zich de nrs. 1,2 en 3 alsmede de 2 tijdsnelsten

Op de 80 meter horden MC (3 series) plaatsen de nrs. 1 en 2, alsmede de 2 tijdsnelsten voor de finale

De 100 meter JC (3 series) plaatsen zich  de nrs. 1 en 2 alsmede de 2 tijdsnelsten voor finale

100 meter horden JC (2 series) plaatsen zich de nrs 1,2, en 3  alsmede de 2 tijdsnelsten voor finale.

800 meter jongens C (3 series) op tijd.

Op alle  overige loopnummer worden rechtstreeks finales gelopen.

Bij het verspringen, hinkstapspringen en de werponderdelen krijgen alle deelnemers 3 

Het gebruik van eigen werpmateriaal is toegestaan, mits deze gecontroleerd en gemerkt zijn 

door de organisatie. Na de controle wordt het eigen werpmateriaal ingehouden en het wordt 

pas vrijgegeven door de jury van het desbetreffende onderdeel bij aanvang van het 

inwerpen. 


