Doet jouw kind mee aan wedstrijden? Of doe je zelf al jaren mee?

Meld je aan voor de online jurycursus
Behaal je diploma Jurylid Algemeen (60) – vanaf 16 jaar
of Junior Official (65) – van 12 t/m 15 jaar

Programma 2022
Op de foto hierboven zien we de
junioren in actie die vier jaar geleden
deelnamen aan de cursus Junior Official.
Vanwege de coronamaatregelen zal de
cursus dit jaar zeer waarschijnlijk online
zijn. Je kunt meedoen vanaf 12 jaar.
De cursus wordt gegeven door
wedstrijdleider Niels Ran.

Maandag van 19.30 tot
21.30 uur online.
7 februari – loopnummers
28 februari – springnummers
14 maart – werpnummers

Klik hier om je in
te schrijven

WOC Haarlem presenteert:

Online cursus Jurylid Algemeen (60)
Online cursus Junior Official (65)
Voor wie is deze cursus? Voor atletiekliefhebbers natuurlijk!
- Ouders van atleten
- Atleten vanaf 12 jaar
Waarom de cursus jurycursus?
- Zelfs wanneer je denkt dat je alles al weet, zijn er toch regels die je zullen
verrassen! Ga voorbereid de baan op en volg deze driedelige cursus.
- Bij competitiewedstrijden moeten clubs verplicht juryleden meenemen.
- Wanneer we een grote groep juryleden hebben als WOC Haarlem, hoeft het
niet altijd op dezelfde mensen aan te komen. We organiseren 6 wedstrijden en
hebben dan zo’n 25 juryleden per dag nodig.
Wat verwachten we van jou?
- Actieve deelname aan de cursus.
- Zelfstandig maken van de online huiswerkopdrachten.
- Bereidheid om te komen jureren bij wedstrijden (minimaal 1x per seizoen).

Wat krijg je van ons?
- Een heerlijk kerstpresentje en onze eeuwige dank voor je inzet.
- Een oranje Atletiekunie-shirt voor de junioren.
Programma
- Maandag 7 februari van 19:30 – 21:30 uur loopnummers
- Maandag 28 februari van 19:30 – 21:30 uur springnummers
- Maandag 14 maart van 19:30 – 21:30 uur werpnummers

De WOC bestaat uit een team van KAV Holland & AV Haarlem
Viktor, René, Niels, Karin, Hidde & Frits

Klik hier om je in
te schrijven
Vragen? Mail Niels Ran via niels.ran@avhaarlem.nl.

