
Brabantse kampioenschappen Athletics Champs 

Zondag 16 September 2018 

ACW66  Waalwijk 

Op basis van de behaalde resultaten binnen de Athletics Champs competitie 

hebben wij het genoegen jullie team uit te nodigen om deel te nemen aan de 

Brabantse Kampioenschappen. 

 Aanvang 09:15 vergadering teambegeleiders 

 9:30 aanvang Defilé van alle atleten. 

 Start 09:45 warming-up o.l.v. eigen trainer 

 Wedstrijd 10:00 teamwedstrijd met 7 onderdelen 

 Afsluiting 13:00 prijsuitreiking. 

Onderdelen A-pupillen    Onderdelen B/C/mini-pupillen 

Teamestafette (1) Teamestafette (1) 

60 meter horden (3a) 40 meter sprint (2b) 

Kogelstoten (2a) 40 meter horden (3b) 

Vortex (5) Vortex werpen (5) 

Hoogspringen (6a) Hurkhoog (8) 

Meters maken (9) Meters maken (9) 

Polsstok verspringen (11) Slingeren (10b) 

 

 LEEFTIJDSINDELING 

 Pupillen worden onderscheiden in: pupillen C/Mini, pupillen B en pupillen A.  

 Bij de pupillen wordt de volgende leeftijdsindeling gehanteerd: 
o -Jongens/meisjes pupillen Mini: in het jaar dat ze 7 worden.*  
o -Jongens/meisjes pupillen C 8- jaar* 
o -Jongens/meisjes pupillen B: 9 jaar* 
o -Jongens/meisjes pupillen A: 10 en 11 jaar* 

 Voor de hierboven aangegeven leeftijden geldt, dat deze in het lopende jaar moeten worden 
bereikt. 

 UITKOMEN IN ANDERE LEEFDTIJDSCATEGORIEEN 

 Mini pupillen mogen meedoen bij de categorie pupillen C. 

 De overige pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdscategorie uitkomen. 
 

 INSCHRIJVINGEN 

 Inschrijving is alleen mogelijk voor de verenigingen die worden uitgenodigd om deel te nemen.  

 Inschrijvingen dienen uiterlijk 12 dagen vóór de wedstrijddatum gedaan te zijn via Atletiek.nu 
  Het inschrijfgeld is 40 euro per team en mag worden overgemaakt op: ACW66 Rabobank 

Waalwijk: NL87 RABO 0155801732 (Onder vermelding van vereniging en categorie van 
inschrijving) 
 

 
JURY: 

 Alle deelnemende teams moeten een officieel jurylid, een assistent jurylid en twee teambegeleiders 

beschikbaar stellen. De officiële juryleden zullen in de regel bij een ander team worden ingedeeld dan bij het 

eigen team. Dit geldt niet voor assistent jurylid en teambegeleiders.  

Sportieve groet, Dorine van der Mast (Wedstrijd@acw66.nl) 



 

 

 


