
 
Uitnodiging promotie/degradatie-wedstrijd 2e/3e divisie  2022  
 
Aan de ploegleiders van de geplaatste teams, 
 
Graag nodigen wij jullie, mede namens de wedstrijdleider Andreas van den Burgh, uit voor deelname 
aan de promotie/degradatie-wedstrijd 2e/3e divisie 2022. 
 
Datum: zondag 11 september 2022 

 
Locatie: 
 

Sportpark Reeweg, Halmaheiraplein 35, 3312 GH Dordrecht 
 

Tijden: Vanaf 10.00 u  Startnummers ophalen in de kantine; 
10:15 u  Juryvergadering voor gebouw Sportbedrijf; 
10:30 u  Ploegleidersbijeenkomst voor gebouw Sportbedrijf; 
10:00-11:00, 12:00-13:00 en 14:00-15:00 u Keuring werpmateriaal. 
 

Inschrijvingen: Uiterlijk donderdag 8 september 23:59 uur via www.atletiek.nu.  
De meeste technische onderdelen worden in 2 groepen verwerkt. Plaats elke 
atleet op de technische onderdelen in groep 1 of 2, maximaal 1 atleet per team 
per startgroep.  
Conform artikel 10.5 en 10.6 van de wedstrijdbepalingen mag een atleet die in 
een hogere divisie is uitgekomen in hetzelfde kalenderjaar niet uitkomen in 
deze wedstrijd. Uitzondering voor de atleten die in die hogere wedstrijden 
alleen zijn uitgekomen in het estafetteteam. 

Wijzigingen: Wijziging in de ploegsamenstelling is niet toegestaan uitgezonderd in geval van 
blessure op de wedstrijddag na uitdrukkelijke toestemming van de 
wedstrijdleider (§9.4 Wedstrijdbepalingen Competitie 2022-2023). Conform 
§9.3 mag ieder team maximaal 4 reserveatleten inschrijven. 
  

Tijdschema: Het tijdschema is te vinden op www.atletiek.nu. Het wedstrijdprogramma is 
conform de derde wedstrijd van de 2e divisie. Let op: na de sluiting van de 
inschrijving kan het aan de hand van de inschrijvingen nog worden gewijzigd. 
De combinaties van onderdelen zullen daarin zoveel mogelijk worden gevolgd. 
  

Reglement en kleding: Voor deze wedstrijd is het wedstrijdreglement 2022-2023 van toepassing in 
combinatie met de Wedstrijdbepalingen Competitie 2022-2023. Het dragen van 
clubkleding is verplicht.  
 

Aanvangshoogtes: Hoog: vrouwen 1,30 m, mannen 1,40 m. 
Polsstokhoog: vrouwen 1,80 m, mannen 2,00 m.  
Voor aanvang van de wedstrijd kan een lagere aanvangshoogte worden 
aangevraagd bij de wedstrijdleider. Deze lagere aanvangshoogte geldt dan voor 
alle deelnemers van de betreffende categorie. 
 

Materiaal: Eigen werpmateriaal kan ter weging worden aangeboden in de 
materiaalberging, in het hoofdgebouw op de begane grond aan de linkerzijde 
(kijkende vanaf het middenveld). De tijdstippen staan boven aan dit document 
vermeld. De materialen worden door de jury naar het desbetreffende 
onderdeel gebracht. 

http://www.atletiek.nu/


 
 

Jury: Uiteraard geldt ook voor deze competitiewedstrijd de regeling van het opgeven 
van gediplomeerde juryleden en vrijwilligers volgens §15.2 van de 
Wedstrijdbepalingen Competitie 2022-2023: 
1 team per vereniging: 1 jurylid  
2 t/m 4 teams per vereniging 1 jurylid en 1 vrijwilliger 
 
De juryleden graag doorgeven aan juco.atletiek.dordrecht@gmail.com. 
Wij stellen het op prijs als alle juryleden uiterlijk maandag  5 september bekend 
zijn. Zonder opgave van juryleden kan niet worden deelgenomen aan de 
wedstrijd. 
 
De juryvergadering vindt plaats voor het gebouw van het Sportbedrijf 
Dordrecht, rechts van ons clubgebouw (kijkende vanaf het middenveld). 
 

Indeling clubgebouw: Het wedstrijdsecretariaat en de kantine bevinden zich op de eerste verdieping 
van ons clubgebouw. Op de begane grond bevinden zich de materiaalberging 
en de EHBO-ruimte.  
 

Contact Voor overige vragen en nadere informatie, zie de website 
www.fortiusdrechtsteden.nl of via email woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
 

Accommodatie: 

 
Afbeelding 1, accommodatie Fortius Dordrecht 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Wedstrijd Organisatie Commissie van Fortius, 
Joke Torbijn  
(tel. 06-51653804) 

mailto:juco.atletiek.dordrecht@gmail.com

