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Informatiebulletin voor atleten en begeleiders 
 
 

Edam, april 2019 
 

Beste atleten en begeleiders, 
 
 
Graag vragen wij je aandacht voor de volgende punten voor het komende NK Werpvijfkamp 
dat gehouden wordt op de atletiekbaan van AV Edam te Edam op zondag 28 april 
aanstaande. 

 
Melden (Meldbureau/TIC): 
Uiterlijk 1 uur vóór aanvang van je eerste onderdeel, dien je je te hebben gemeld bij het 
meldbureau/TIC. Het meldbureau/TIC bevindt zich in de kantine van het clubgebouw. 
Melding gebeurt door het tekenen van het meldformulier.  
De startnummers moet iedere atleet hier persoonlijk afhalen. Het meldbureau/TIC is 
geopend vanaf 07.45 uur.  
Atleten die te laat dreigen te komen voor de eerste melding (bijv. door files) kunnen 

telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 06 - 12356999 

 
Het niet of niet tijdig tekenen van de deelnemerslijst c.q. niet tijdig melden bij het 
onderdeel betekent NIET DEELNEMEN! 
 
Voor alle onderdelen geldt dat als je je gemeld hebt en daarna zonder geldige reden toch 
niet deelneemt, je wordt uitgesloten van verdere deelname (art. 142, lid 4 WR) aan dit NK. 
 
Afmelden: 
De selectie heeft op woensdag 17 april 2019 plaats gevonden. De deelnemerslijsten zijn 
gepubliceerd (zie www.atletiek.nu). Afmeldingen (onder opgaaf van redenen) zo spoedig 

mogelijk doorgeven aan de wedstrijdsecretaris (wedstrijden@avedam.nl). Hierbij geldt dat 
het inschrijfgeld na de selectie niet wordt gerestitueerd. 
Afmelden kan gebeuren bij het meldbureau/TIC voor het betreffende wedstrijdonderdeel. 

Afmeldingen op de wedstrijddag kunnen doorgegeven worden via: 06 – 12356999. 
 
Startnummers: 
De startnummers mogen niet omgevouwen worden. Startnummers moeten geheel 
leesbaar zijn, dus geen elastische band gebruiken!.  
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Kleedkamers, warming-up en EHBO: 
De kleedkamers bevinden zich in het clubgebouw. De EHBO bevindt zich in hetzelfde gebouw. De 
warming-up kan plaatsvinden in de omgeving van de accommodatie.  

 
Melden bij het verzamelpunt: 

De atleten melden zich 25 minuten voor de aanvangstijd van het onderdeel op het  
verzamelpunt, dat zich bevindt voor de kantine. 
Vervolgens vertrekken de atleten gezamenlijk met de betreffende jury naar het wedstrijdterrein. 
Deelnemers aan de werpvijfkamp vertrekken voor elk onderdeel vanuit het verzamelpunt. 
Indien de tijd tussen twee onderdelen tekort is gaan we rechtstreeks van het onderdeel naar het 
volgende onderdeel, dit zal door de jury worden aangegeven. 
 
Kledingstukken die voorzien zijn van niet-toegestane reclame-uitingen kunnen tijdelijk worden 
ingenomen. 

 
Let op! 
Apparatuur, zoals een mobiele telefoon, iPod, fototoestel e.d. mogen niet meegenomen worden 
naar het wedstrijdterrein. Hierop wordt op het verzamelpunt en tijdens de wedstrijd 
gecontroleerd! 
 
Wedstrijdterrein: 
Om het publiek goed zicht te geven op de wedstrijd is het middenterrein alleen toegankelijk 
voor atleten en medewerkers die deelnemen aan c.q. assisteren bij de lopende onderdelen. 
Dit vanwege de veiligheid tijdens de vele werponderdelen die ook nog eens vaak gelijktijdig 
plaatsvinden. 

 
Verlaten wedstrijdterrein: 
Een atleet mag alleen met toestemming en onder begeleiding van een jurylid het 
wedstrijdterrein verlaten. Dit moet vooraf aan de scheidsrechter of de chef van het jury team 
van het betreffende onderdeel  worden gevraagd. 

 
Eigen materiaal: 
Eigen materiaal moet uiterlijk 1 uur voor aanvang van het eerste onderdeel van de 
meerkamp worden ingeleverd in de materiaalberging,  de materiaalberging bevindt zich 
naast de ingang van het clubgebouw. De materialen worden ingenomen, gekeurd en 
gewaarmerkt met een uniek nummer. De organisatie zorgt ervoor dat de goedgekeurde 
materialen naar de onderdelen worden gebracht. Na afloop van een onderdeel gaat al het 
materiaal terug naar de materiaalberging, je kunt het na afloop van de wedstrijd daar weer 
ophalen. 
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Publicatiebord: 
Op het publicatiebord worden de uitslagen gehangen. Het publicatiebord bevindt zich voor 
het clubgebouw. Bij het wedstrijdsecretariaat wordt geen informatie verstrekt. 

 
Website: 
Alle uitslagen worden zo spoedig mogelijk op www.atletiek.nu ingevoerd. 
 
Protesten 
Protesten, betrekking hebbend op de uitslag of het verloop van een onderdeel, moeten zo 
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 minuten nadat het wedstrijdresultaat officieel is 
bekendgemaakt worden ingediend. Protesten moeten (mondeling) bij de scheidsrechter 
worden ingediend door de atleet zelf of door iemand die namens hem optreedt. Tegen de 
beslissing van de scheidsrechter kan geen beroep worden ingesteld. 

 
Recordaanvragen 
Recordaanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij het meldbureau/TIC en kunnen tot uiterlijk 
één uur na het laatste onderdeel worden ingeleverd bij het meldbureau/TIC. De aanvrager 
vult zelf de eerste bladzijde compleet in, de organisatie zorgt voor de verdere afwerking  

 
Prijsuitreikingen 
De tijdstippen waarop de diverse prijsuitreikingen plaatsvinden staan vermeld op het 
tijdschema. 

 
Dopingcontrole 
Tijdens het kampioenschap kunnen dopingcontroles plaatsvinden. 
 
Parkeren 
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving van de atletiekbaan. 
Vanaf de diverse parkeerplaatsen is de route aangegeven naar de Atletiekbaan. 
 
 

De organisatie wenst iedereen een succesvol kampioenschap toe! 
 
 
AV Edam– NK Werpvijfkamp 2019 
wedstrijden@avedam.nl 
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