Dit is de brief die de teambegeleiders krijgen nadat hun team is ingeschreven. Als jij teambegeleider of
assistent wordt, lees dan deze brief en bekijk de instructiekaarten. Je weet dan wat je taak is.

Beste teambegeleider,
Bij de wedstrijd op 11 juni ga jij een team begeleiden.
Jouw vereniging heeft één of meerdere teams opgegeven. Een team
bestaat uit minimaal 6 en maximaal 11 pupillen uit één categorie (Apupillen, B-pupillen of C/mini-pupillen). In dit team kunnen zowel jongens
als meisjes zitten. Elk team neemt een eigen teambegeleider (liefst een
trainer) en (minimaal) één assistent-jurylid (bijvoorbeeld een ouder) mee naar de kennismakingswedstrijd.
Wij vragen je om je vooraf op de hoogte te stellen van je taken, door de instructiekaarten te bekijken
van de onderdelen die jouw team gaat doen.
Deze kaarten staan www.atletiekunie.nl – kies op deze site in de rode balk “VOOR CLUBS”, ga dan naar
de kolom “JEUGD” en dan op “Athletics Champs”.
Het dagverloop voor de teambegeleiders ziet er als volgt uit:
09.45 uur
Teambegeleidersvergadering
Terwijl jouw assistent-jurylid bij de pupillen blijft en de warming-up verzorgt, kom jij naar de teambegeleidersvergadering, deze wordt gehouden op een centraal punt, de speaker informeert jullie daarover.
Hier worden enkele belangrijke zaken rondom de wedstrijddag toegelicht en is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. Aan het einde van deze vergadering krijg je jouw map met scoreformulieren, startnummers en
het chronologisch overzicht. De startnummers worden bij alle onderdelen op de buik gedragen.
10.00 uur
Teamestafette
Zorg dat de pupillen opgewarmd aan de start van de teamestafette komen. Dit eerste onderdeel is altijd op
het middenterrein. Eerst lopen alle A-pupillen teams tegelijk tegen elkaar. Daarna de B/C/-mini-pupillen.
10.15 uur
Onderdelen in roulatieschema
De volgorde van de onderdelen staat in het chronologisch overzicht. Elke ronde hebben de pupillen 20
minuten de tijd om een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten. Aansluitend is er een wisselpauze van 5
minuten.
Bij ieder onderdeel even melden bij het betreffende hoofdjurylid (herkenbaar aan hesje). Hiervan krijg je
zonodig aanvullende informatie. Het hoofdjurylid ziet er vervolgens op toe of alles organisatorisch soepel en
eerlijk verloopt en grijpt in wanneer de veiligheid van de pupillen in het geding komt.
De teambegeleider geeft de volgorde aan van zijn pupillen en noteert hun prestaties. De taak van het
assistent-jurylid bestaat voornamelijk uit het meten van prestaties. Een toelichting op deze taken en een
beschrijving van de onderdelen staan op de instructiekaarten, zie bijlage.
BELANGRIJK: na ieder onderdeel moet het scoreformulier worden ingeleverd in de inleverbus. Dit hoef je
niet zelf te doen, maar jij bent er wel verantwoordelijk voor (vraag bijv. een ouder dit te doen).
12.40 uur
De duurloop, gezamenlijke afsluiting en het prijzenfestival
Het laatste onderdeel is een duurloop: meters maken. BC/mini-pupillen lopen vier minuten en A-pupillen zes
minuten.
Als de uitslagen in het secretariaat verwerkt zijn volgt de diploma-uitreiking. Er is voor iedereen een diploma
met de beste prestaties van elk onderdeel.

Wij wensen iedereen een leuke en
sportieve dag

