
Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 

 

Aan de verenigingen in poule 14, 

Graag nodigen wij jullie, mede namens de wedstrijdleider Niek Verdijck, uit voor deelname aan de (2e) 
competitiewedstrijd Senioren derde divisie. 
 
Deze wordt georganiseerd op zondag 22 mei 2022 bij AVGM in Best. 
 
Accommodatie: Atletiekbaan AVGM, Gildelaan 2, 5684 EZ  Best 
 
Inschrijven ploegen: via de website www.atletiek.nu tot uiterlijk donderdag 19 mei 23.59 uur 
 
Let op!  
De technische onderdelen worden in twee groepen verwerkt. Zie hiervoor het tijdschema. Geef bij 
inschrijving aan of de atleet in groep 1 of groep 2 zal deelnemen. Het competitiereglement staat niet 
toe dat twee atleten van hetzelfde team in de dezelfde groep uitkomen (§9.1 Wedstrijdbepalingen 
Competitie 2022-2023). Als u geen voorkeur opgeeft zal het secretariaat de atleten indelen. 
 
Ploegwijzigingen: wijziging in de ploegsamenstelling is niet toegestaan met uitzondering in geval van 
blessure op de wedstrijddag na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdleider (§9.4 
Wedstrijdbepalingen Competitie 2022-2023). 
Conform §9.3 mag ieder team maximaal 4 reserveatleten inschrijven. Deze aanmelden via 
ondergetekende of AV GM-wedstrijdsecretariaat. 
 
Juryleden: uiteraard geldt ook voor deze competitiewedstrijd de regeling van het opgeven van 
gediplomeerde juryleden en vrijwilligers volgens de aantallen genoemd in §15.2 Wedstrijdbepalingen 
Competitie 2022-2023. Vermeldt bij de inschrijving de naam en eventuele voorkeur voor een 
onderdeel. Hier zal dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden bij de jury-indeling. 
 
Juryvergadering: aanvang 10.45 uur 
 
Ploegleidersvergadering: aanvang 11.00 uur  
 
Ophalen startnummers: vanaf 10.30 uur In de kantine 
 
Wedstrijdreglement: op deze wedstrijd is het Atletiekunie Wedstrijdreglement 2022 – 2023 van 
toepassing aangevuld met de Wedstrijdbepalingen Competitie 2022 - 2023. 
 
Eigen materiaal: inleveren eigen werp-/stootmateriaal ter keuring, in de materiaalruimte kan tussen 
10.45 uur en 11.00 uur en 13.30 uur en 13.45 uur. Het materiaal wordt vrijgegeven op het 
wedstrijdterrein. 
 
Clubkleding: het dragen van clubkleding is verplicht. 
 
Voor overige vragen en nadere informatie, zie de website www.avgm.nl of via email 
wedstrijden@avgm.nl  
 
Sportieve groet en graag tot 22 mei in Best, 
 
namens het Wedstrijd secretariaat AVGM, 
 
Bart van den Heijkant 
Bijlagen:  
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Atletiekvereniging Generaal Michaëlis 

• Concept-chronoloog is te vinden op Atletiek.nu 


