
   

 

Haarlem, 13 juni 2021  

Beste verenigingen,  

  

Bij deze nodigen wij u uit voor de pupillencompetitie op zaterdag 3 juli 2021 bij de verenigingen AV 
Haarlem en KAV Holland. Het adres van onze atletiekbaan is Jaap Edenlaan 4, 2024 BW in Haarlem.  
 
Programma  
De pupillencompetitie begint ’s morgens al om 9.30 uur en zal duren tot ongeveer 13.30 uur. Dit is eerder 
dan gebruikelijk, omdat in Haarlem ’s middags ook een CD-competitiewedstrijd wordt georganiseerd.  
Een voorlopig chronologisch overzicht staat op Atletiek.nu. Voor een aantal categorieën staan twee bij de 
technische onderdelen twee groepen in het chronoloog. Op basis van de inschrijvingen zullen de atleten 
van een vereniging samen in een van de twee groepen worden geplaatst.  
Inschrijven kan via Atletiek.nu. Dit kan tot uiterlijk donderdag 27 juni om 23.59 uur.  
 
Juryleden en vrijwilligers  
Volgens het reglement van de pupillencompetitie nemen verenigingen die meer dan 5 deelnemers 
inschrijven één jurylid mee en verenigingen die meer dan 20 atleten inschrijven nemen minimaal twee 
juryleden mee. Verenigingen die minder dan 5 deelnemers inschrijven, zijn vrijgesteld van het meenemen 
van juryleden.  
We verzoeken echter alle verenigingen om meer juryleden en vrijwilligers bij ons aan te melden, omdat 
het organiseren van twee wedstrijden behoorlijk wat vraagt van onze vrijwilligers. De namen en e-
mailadressen kunnen worden doorgegeven via wochaarlem@gmail.com.  
 
Coronaregels  
Zodra er meer duidelijkheid is over welke Coronaregels gelden tijdens de wedstrijd, wordt u geïnformeerd 
over hoe wij hier mee omgaan. Denk aan een maximum aantal bezoekers op het terrein of beperkingen in 
de openstelling van de kantine en andere voorzieningen.  
 
Contactinformatie  
Contactpersonen binnen onze WOC zijn bereikbaar op het gezamenlijke adres: wochaarlem@gmail.com. 
Wedstrijdsecretaris: Karin Nilsson  
Wedstrijdleider en jurycoördinator: Viktor Beelen  
 
Wij wensen u een mooie en sportieve wedstrijd toe,  
 
 
Namens de Wedstrijd Organisatie Commissie van AV Haarlem en KAV Holland,  
 

Karin Nilsson, Frits Wiltink, Viktor Beelen en Niels Ran 

 

https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/35796/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/35796/
http://www.tigch.nl/pupil/2021/reglement_2021.pdf

