
Beste deelnemer aan de schoolatletiekdag,

Zaterdag 13 juni is het zover, je gaat meedoen aan de 30ste schoolatletiekdag. Via deze mail geven wij 
je alvast wat meer informatie.

Het programma is als volgt:

Ontvangst: 9:00 -9:15 uur

Vlaggenparade: 9:15 uur

Warming-Up: 9:30 uur

Start wedstrijd: 10:00 uur

Boerenestafettes, prijzenfestival en afsluiting: 13:15 uur

Einde dag: 14:00 uur

Zorg dat je op tijd aanwezig bent en wel uiterlijk 9:10 uur op het terrein van AV SPRINT, Dr. 
Schaepmanlaan 4. Een verzoek aan de ouders: indien u uw kind alleen maar wilt afzetten kunt u dit 
het beste doen bij de poort aan de Dr. Schaepmanlaan. 

Om parkeerproblemen te voorkomen, kom op de fiets als je kunt.

Aan de rand van de baan staan bordjes met daarop vermeld het nummer van de verschillende teams.
Zoek jouw eigen teambordje en ga daar bij staan.

Bij het teambordje staat jouw teambegeleider. Deze heeft ook jullie STARTNUMMERS. Vergeet niet 
om sluitspelden of tape mee te brengen om het startnummer voor op je shirt te doen.

Op www.atletiek.nu zoek je op schoolatletiekdag Breda en daar kun je zien in welk team je bent 
ingedeeld. Voor het gemak is de teamindeling ook bijgevoegd in de bijlage. Wil je vooraf controleren 
of jouw gegevens correct zijn opgenomen op de website? Zoals ze daar voorkomen worden ze 
namelijk ook op de diploma’s geprint. Als je een foutje ontdekt, kan je deze mailen naar 
schoolatletiek@avsprint.nl.

Op  www.atletiek.nu kun je ook de wedstrijd en de uitslagen live volgen. 

Neem genoeg  eten en drinken mee om topprestaties te leveren en trek sportkleding en 
sportschoenen aan.

Voor elk onderdeel krijg je punten. Alle behaalde punten van je team op de verschillende onderdelen 
worden bij elkaar opgeteld en het team dat de meeste punten heeft behaald is de winnaar. Dus hoe 
harder je loopt of hoe verder je springt des te meer punten kun je behalen voor je team. Het gaat met
deze wedstrijd echt om het resultaat van het team. 
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Er zijn twee teamklassementen: groep 3/4/5 en groep 6/7/8. De drie beste teams van elk klassement 
krijgen een medaille. Er vindt een ingewikkelde puntencorrectie plaats, dus een team met meisjes uit 
groep 3 kan ook winnen van een team van jongens uit groep 5.

Na afloop krijg je van je teambegeleider een diploma en een verrassing.

Na afloop van de wedstrijd wordt er de BOERENESTAFETTE VAN 10 X 60 METER gelopen. De winnaar 
ontvangt de wisselbeker. Er zijn ook wisselbekers voor de school met de beste jongen en het beste 
meisje. Blijf dus aanwezig tot na de prijsuitreiking.

Deze informatie verschijnt ook op www.avsprint.nl .

Wat fijn dat een hoop ouders zich weer hebben opgegeven om te helpen. We hebben helaas niet 
iedereen kunnen indelen als teambegeleider of assistent jurylid. Maar wellicht dat er nog ouders 
uitvallen en hopelijk kunnen we dan alsnog een beroep op jullie doen. Voor iedereen die wel is 
ingedeeld volgt nog een aparte e-mail.

Wij wensen jullie een hele fijne, sportieve dag toe! 

Tot zaterdag 13 juni!

Met sportieve groet, 

De schoolatletiekcommissie van AV SPRINT
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