
 
 

 
UITNODIGING PUPILLENCOMPETITIE 2021 

 
Ouders en atleten, 
 
Ook dit jaar wordt in de regio Dordrecht, in samenwerking met de verenigingen, een baancompetitie voor 
de pupillen georganiseerd, waarvan we hopen dat het dit jaar WEL kan doorgaan. 
Inmiddels zijn de data, plaatsen en tijd afgesproken. 
 
1e zaterdag 10 april bij:   Passaat te Papendrecht 
2e zaterdag 22 mei bij:   Fortius te Dordrecht  
3e zaterdag 5 juni bij:    A.A.A. te Alblasserdam  
4e zaterdag 10 juli bij:   Typhoon te Gorinchem 
5e zaterdag 11 september bij:  Spirit te Oud-Beijerland 
 
Alle wedstrijden beginnen om 10.30 uur. 
 
Het is de bedoeling dat bij alle wedstrijden ook de ‘normale’ estafettes worden gelopen. Dit is wel 
afhankelijk van het aantal deelnemers aan de wedstrijden. Voor de estafette is geen inschrijving nodig.  
 
Na de 3e wedstrijd in Alblasserdam worden de pupillen uitgenodigd voor de vijf regio-ontmoeting. Deze 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 26 juni in Terneuzen. 
 
Inschrijven kan alleen nog via Atletiek.nu, door de ouders of atleten zelf. Voor elke wedstrijd moet apart 
ingeschreven worden. Inschrijven moet wel voor alle wedstrijden en kan tot uiterlijk 27 maart.  Alle 
wedstrijden staan al in de agenda van Atletiek.nu (zie links in apart document). 
Om de series van de looponderdelen op sterkte te kunnen indelen, wordt verzocht om ook de beste 
prestatie op de sprint en de lange afstand te vermelden. Na elke wedstrijd wordt de site –tot 14 dagen voor 
de volgende wedstrijd- weer opengezet. Dat biedt de mogelijkheid om verbeterde prestaties door te geven.  
In Atletiek.nu staan ook eerdere prestaties van atleten vermeld.  
  
Omdat de inschrijving via atletiek.nu loopt, is het mogelijkheid om aan te geven of een kind alleen de 
meerkamp doet of  ook de lange afstand loopt. Als er alleen voor de meerkamp wordt gekozen is er op de 
dag zelf GEEN mogelijkheid om alsnog deel te nemen aan het lange looponderdeel. Als er ingeschreven is 
voor zowel de meerkamp als de lange afstand, kan er op de dag zelf wel een afmelding voor lange 
looponderdeel plaatsvinden. 
 

DEELNAME IS GRATIS. 
 
Zoals in het programma te zien is het onderdeel ‘vortex’ in de plaats gekomen voor het balwerpen. Dit was 
vorig jaar ook al de bedoeling.   
 
Het voorlopige programma van de wedstrijden ziet er als volgt uit: 
Meisjes pup A      geb. jaar 2010  : 60m hoog kogel 1000m 
Meisjes pup A     geb. jaar 2011  : 60m  ver  vortex 1000m 
Meisjes pup B      geb. jaar 2012  : 40m hoog vortex 1000m 
Meisjes pup C      geb. jaar 2013  : 40m ver vortex   600m 
Meisjes minipup  geb. jaar 2014  : 40m ver vortex   600m 
 
 
 
 



Jongens pup A   geb. jaar 2010    : 60m hoog kogel 1000m 
Jongens pup A    geb. jaar 2011    : 60m ver vortex 1000m 
Jongens pup B   geb. jaar 2012  : 40m ver kogel 1000m 
Jongens pup C   geb. jaar 2013  : 40m ver vortex   600m 
Jongens minipup  geb. jaar 2014  : 40m ver vortex   600m 
 
of 
 
Meisjes pup A    geb. jaar 2010  : 60m ver vortex 1000m 
Meisjes pup A    geb. jaar 2011  : 60m  hoog kogel 1000m 
Meisjes pup B    geb. jaar 2012  : 40m ver  kogel 1000m 
Meisjes pup C    geb. jaar 2013  : 40m ver vortex 600m 
Meisjes minipup  geb. jaar 2014  : 40m  ver vortex 600m 
 
Jongens pup A   geb. jaar 2010  : 60m ver vortex 1000m 
Jongens pup A   geb. jaar 2011  : 60m hoog kogel 1000m 
Jongens pup B   geb. jaar 2012  : 40m hoog vortex 1000m 
Jongens pup C   geb. jaar 2013  : 40m ver vortex 600m 
Jongens minipup  geb. jaar 2014  : 40m ver vortex 600m 
 
De definitieve indeling per wedstrijd blijkt uit het tijdschema van de 1e wedstrijd. Het programma van de 1e, 
de 3e en de 5e wedstrijd is in  principe hetzelfde. Dat geldt ook voor het programma van 2e en 4e wedstrijd. 
 
Aanvullend reglement  
1. Eindklassement: Iedere deelnemer die aan vier wedstrijden van de meerkamp heeft deelgenomen 

wordt in het eindklassement opgenomen. Dit houdt in dat de resultaten van de vier beste wedstrijden 
meetellen voor dit eindklassement. Bij een gelijk aantal punten krijgt men dezelfde plaats in het 
(eind)klassement. Naast het eindklassement van de meerkamp wordt er een afzonderlijk 
eindklassement opgemaakt van het lange looponderdeel. 
 

2. Prijzen/diploma’s: na elke wedstrijd wordt door de organiserende vereniging een diploma met de 
prestaties uitgereikt aan elke deelnemer. Voor het eindklassement is er één prijs voor de nummer 1, 2 
en 3 per categorie. Voor elke deelnemer die in het eindklassement staat, wordt een herinnering van 
deelname ter beschikking gesteld. Voor de (pendel)estafettes zijn geen prijzen en diploma’s. 

 
3. Estafette: Een estafetteploeg bestaat uit vier atleten. Er kunnen met atleten van verschillende 

verenigingen estafetteploegen worden gemaakt als daar behoefte aan is. Estafetteploegen mogen 
bestaan uit jongens en meisjes. (In dat geval wordt er gelopen bij de jongens). Of er estafettes worden 
gehouden hangt af van het aantal deelnemers aan de competitie (grens ligt bij ongeveer 200 kinderen).  
Als er een estafette wordt georganiseerd zal dit voor alle categorieën bestaan uit een ‘normale 
estafette’. De (pendel)estafettes vinden zoveel mogelijk plaats na de lange afstanden. Aan de estafettes 
mogen per categorie (in principe) niet meer dan twee ploegen per vereniging deelnemen. 
Deelnemers aan de estafettes dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden opgegeven bij het 
wedstrijdsecretariaat. Het uiterste tijdstip hiervoor wordt op het tijdschema vermeld. 
 

4. Aantal pogingen: De wedstrijdleider kan, i.v.m. het aantal deelnemers, zo nodig afwijken van het in het 
wedstrijdreglement vermelde aantal pogingen. 
 

5. Tijdschema: Uiterlijk donderdag voor de wedstrijd zal het tijdschema in www.atletiek.nu zichtbaar zijn. 
Deze informatie het schema, uitslagen en verdere relevante gegevens zijn, als alles goed gaat ook terug 
te vinden op de regiosite http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl 
 

6. De uitslag is na elke wedstrijd (en in de loop van de dag van de wedstrijd) terug te vinden op 
www.atletiek.nu . Na de 2e wedstrijd wordt ook de tussenstand/eindklassement opgemaakt. De 
tussenstand/eindklassement wordt o.a. naar de verenigingen  verzonden. Deze is dus NIET terug te 
vinden op atletiek.nu., wel op de regiosite http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl 


