
 

 

 

 

voor Junioren, Senioren en Masters 

!!! op maandag 1 juni 2009 !!! 
Aanvang: 11.00 uur 

Piet Vonck baan 

Willem Alexanderstraat 6 te Hulst 

 

Elektronische tijdwaarneming met valse start detectie 

Windmeting (bij sprint en ver) 

Laser afstandsmeting!! (bij lange werpnummers) 
 

Hoofdprogramma: 

Senioren Mannen:   : 100m, 200m, 800m, 3000m,  kogel, discus (A groep), 

     speer (A groep), ver. 

                      

Senioren Vrouwen: : 100m, 200m, 1500m, kogel, discus, speer, ver. 
 

Voorprogramma: 
Mannen: 
Senioren   : Speer (B groep)/Discus (B groep) 

JA/JB    : ver, hoog 

JC    : 100m, 800m, ver, kogel 

JD    : 80m, 600m, ver, hoog, kogel 

 

Vrouwen: 

MA/MB    : ver, hoog 

MC    : 80m, 600m, hoog, kogel 

MD    : 60m, 600m, ver, hoog, kogel 

 

Jeugdloop 

t/m 9 jaar   : 500m 

10 t/m 12 jaar   : 900m 

 

Bij het hoofdprogramma: 
� Deelname staat open voor alle categorieën. Ieder dient te stoten/werpen  met senioren 

materiaal!!!!  Ieder die start in het hoofdprogramma neemt deel in de senioren categorie; 

(Artikel 141 wedstrijdreglement Atletiekunie 2008 – 2009) 

� 100m: Series met daarna een A en een B finale (A finale: de 6 tijdsnelsten, B finale: de daarop 

volgende 6 tijdsnelsten); 

� 200m: Zowel bij de vrouwen als de mannen worden er series op tijd gelopen; 

� Kogel,  discus, speer: Ieder dient te stoten/werpen  met de senioren gewichten.  

� Kogel, discus, speer en ver: Alle deelnemers hebben recht op drie pogingen. De acht beste 

deelnemers met de beste geldige prestaties hebben recht op drie extra pogingen. Bij acht of 

minder deelnemers hebben allen recht op zes pogingen. 

� Speer/discus mannen: In de A groep worden de beste 12 atleten uit de voorinschrijvingen 

geplaatst. Gelieve hiervoor de beste prestatie op te geven met de plaats en datum waar en 

wanneer de prestatie geleverd is. De overige ingeschreven atleten worden in de B groep geplaatst.  

 

 



 

 

 

 

 

                                 

� Speer/discus vrouwen en speer/discus mannen (groep A): Alle deelnemers hebben recht op 

drie pogingen. De acht beste deelnemers met de beste geldige prestaties hebben recht op drie 

extra pogingen. Bij acht of minder deelnemers hebben allen recht op zes pogingen. 

� In het hoofdprogramma zijn er per onderdeel geldprijzen beschikbaar volgens schema zoals op 

www.pinksterwedstrijden.nl wordt gepubliceerd. 

� Voor inlichtingen inzake het hoofdprogramma: Jan van Laarhoven, tel. 0031-114 31 48 47 of 

email: janvanlaarhoven@rkhav.nl . 

 

Bij het voorprogramma 
� Speer/discus: De atleten in de B groep werpen in het voorprogramma met seniorenmateriaal;  

 In de B groep hebben alle deelnemers drie pogingen. De drie deelnemers met de beste geldige 

prestaties hebben recht op drie extra pogingen; 

� Houdt de RKHAV site www.pinksterwedstrijden.nl in de gaten voor de groepsindeling!!! 

 

Algemeen: 
� Inschrijfgeld voorprogramma:     

- !! A, B, C en D junioren gratis!!; 

- Speer B groep € 3.-- Overige onderdelen uit het voorprogramma gratis; 

- 50% korting bij voorinschrijving. 

� Inschrijfgeld hoofdprogramma:   
- € 3,-- per onderdeel; 

- 50% korting bij voorinschrijving. 

� Inschrijvingen: 

- Online inschrijven via www.pinksterwedstrijden.nl;  

- Op A-formulier het liefst per email naar: ws-thuis@rkhav.nl of in tweevoud naar:  

                      Alex Groothaert, Ir. van Diggelenstraat 4, 4561 ML HULST. Tel. 0031 114 314870; 

- Ter plaatse tot één uur voor aanvang van het onderdeel. 

� Voorinschrijving (50% korting):  

- Mogelijk tot en met zaterdag  23 mei 2009; 

- A groep Speer mannen  tot 30 mei 2009. De 12 besten van de voorinschrijvingen 

worden ingedeeld in het hoofdprogramma.  De definitieve groep wordt op 31 mei 2009 

bekend gemaakt; 

� Aantal pogingen: 

- Voorprogramma: 

� Werp- en verticale springnummers: 

• Alle deelnemers hebben recht op drie pogingen. De acht deelnemers 

met de beste geldige prestaties hebben recht op nog drie pogingen. 

(Zie uitzondering B groep bij speer mannen).  

• Bij acht of minder deelnemers hebben allen recht op zes pogingen. 

� Prijzen: 

- In het voorprogramma worden de prijzen uitgereikt afhankelijk van het aantal 

deelnemers: 

� 1-3 deelnemers: 1 medaille 

� 4-5 deelnemers: 2 medailles 

� 6 en meer deelnemers: 3 medailles. 
� Overige info: 

- Zie onze website: www.pinksterwedstrijden.nl   
 

 

 

 

 


