
Wedstrijd overzicht 2016 pupillen en CD junioren 
 
Enkele aandachtspunten voor de wedstrijden/inschrijvingen: 
* De inschrijfkosten voor de uitgekozen wedstrijd zijn voor SAV wanneer de inschrijving via SAV verloopt en bij deelname van de atleet. 
* Kan je onverwachts toch niet meedoen geef dit dan met reden zo snel mogelijk door. Voor de sluitingsdatum kan in de meeste gevallen nog kosteloos afgemeld worden. Na 

de sluitingsdatum zal de Jeugd Commissie bepalen of het inschrijfgeld voor de atleten of voor SAV is. 
* Inschrijven kan vanaf nu tot de in onderstaande tabel aangegeven uiterste inschrijfdatum. Deze sluitingsdatums zullen doorgaans eerder zijn dan op site's / flyers aangegeven 

datums. Dit o.a ivm verwerken van de inschrijvingen. Om te voorkomen dat een wedstrijd vol is, is het advies zo snel mogelijk in te schrijven. 
* Inschrijven kan via het formulier op de SAV site. Graag voor de junioren ook PR’s opgeven indien bekend. 
* Bij wedstrijden met losse onderdelen is het advies van de Jeugd Commissie om maximaal 3 onderdelen in te schrijven. Dit met het oog op meer pogingen en/of evt. finales 

van een onderdeel. 
* Het advies van de Jeugd Commissie is om 1 wedstrijd in een weekend te doen.  
* Sinds afgelopen jaar lopen wedstrijdinschrijvingen ook via de site www.atletiek.nu  Hier kunnen atleten ook zelf voor een wedstrijd inschrijven. Kosten zijn in dat geval voor de 

atleet/ouders tenzij de Jeugd Commissie anders besluit. 
* Wedstrijden buiten de door de Jeugd Commissie uitgekozen wedstrijden om, welke via een zogenaamd A-formulier ingeschreven dienen te worden, gaan via het formulier op 

de SAV site. In dat geval krijgt u voordat er ingeschreven kan worden het verzoek het inschrijfgeld aan SAV over te maken waarna zo spoedig mogelijk ingeschreven zal 
worden. 

* Wil je als CD junior nog meedoen met de CD competitie geef dit dan per omgaande door aan Lillian Hauwert 
* Wedstrijden uitgekozen door de Jeugd Commissie tellen mee voor het PR-klassement. Bij Phanos voor de pupillen een uitzondering voor de incourante onderdelen: horden, 

fortex werpen en M-bal stoten. Deze tellen niet mee voor het PR-klassement en clubrecords. De reguliere onderdelen tellen bij de junioren en pupillen wel mee. 
* Voor de D en C spelen zal de Jeugd Commissie een aantal atleten uitnodigen voor een onderdeel om deel te nemen. Hierbij wordt gekeken naar de atleten welke kans maken 

op podium/finale’s. Niet uitgenodigd maar wil je wel meedoen? Dit is mogelijk. Hou er rekening mee dat er een max. aantal deelnemers per onderdeel toegelaten worden. 
Schrijven er meer atleten is bestaat de kans dat je uitgeloot wordt. Er wordt in dat geval geselecteerd op de sterkste atleten. 

* Niet voor iedereen is een podiumplek haalbaar. Om atleten te stimuleren zichzelf te verbeteren werkt SAV in de zomerperiodes met een PR-klassement. PR staat voor 
Persoonlijke Records. De eerste wedstrijd van het seizoen ontvang je 3 punten. Daarna ontvang je voor iedere verbetering van een prestatie 1 punt. Wie aan het eind van het 
seizoen de meeste punten heeft behaald is de winnaar van het PR-klassement en ontvangt hiervoor tijdens de oliebollentraining een prijs. Tevens ben je dan voor een jaar de 
houder van de wisselbeker waarin je naam wordt gegraveerd. Er zijn aparte klassementen voor jongens pupillen, meisjes pupillen, meisjes CD en jongens CD. De C en D 
spelen tellen niet mee daar niet iedereen hier aan mee kan doen. 

 
 
 
Uiteraard zijn er nog veel meer wedstrijden te vinden dan in onderstaand schema. Bij onderstaande wedstrijden probeert SAV begeleiders te regelen. Dit is helaas niet altijd 
haalbaar. In dat geval verneemt u dit in de informatie mail welke u voor een wedstrijd mag ontvangen. 

  

https://www.savatletiek.nl/wedstrijden/inschrijfformulier


Let op! Inschrijven voor onderstaande wedstrijden wordt door SAV betaald bij inschrijving via SAV en bij deelname tenzij anders aangegeven. 

datum wedstrijd plaats kosten inschrijven voor soort onderdelen 

3-4 trainingspakkenwedstrijd Hoorn SAV 23-3 pup+CDjun pup mini+C: 3-kamp (40m-ver-bal)  + 600m  + 4*40m 
pup B: 3-kamp (40m-ver-bal)  + 1000m  + 4*40m 
pup A: 3-kamp (60m-ver-bal)  + 1000m  + 4*60m 
M jun D: 4-kamp (60m-1000m-ver-kogel)  + 4*60m 
J jun D/M junC: 4-kamp (80m-1000m-ver-kogel)  + 4*80m 
J jun C: 4-kamp (100m-800m-ver-kogel)  + 4*100m 
estafettes worden door JC ingedeeld en enkel gelopen bij voldoende deelname 

16-4 1
ste

 pupillencompetitie Hoorn SAV 6-4 pupillen pup mini+C+B: 3-kamp (40m-ver-bal) + estafette + 600m/1000m 
pup A1: 3-kamp (60m-ver-kogel) + estafette + 1000m 
pup A2: 3-kamp (60m-hoog-kogel) + estafette + 1000m 

23-4 1
ste

 CD competitie  Uithoorn SAV z.s.m  junioren op indeling trainers / JC 

30-4 Amsterdam Baancircuit Phanos Amsterdam SAV 22-4 pup+CDjun voor programma zie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/5483/ 

21-5 2
de

 CD competitie SAV SAV z.s.m junioren op indeling trainers / JC 

28-5 2
de

 pupillencompetitie Edam SAV verwacht 18-5 pupillen pup mini+C+B: 3-kamp (40m-ver-bal) + estafette + 600m/1000m 
pup A1: 3-kamp (60m-hoog-bal) + estafette + 1000m 
pup A2: 3-kamp (60m-ver-kogel) + estafette + 1000m 

12-6 2-uurs wedstrijd Edam Edam SAV 1-6 pup+CDjun voor programma zie: http://www.avedam.nl/index.php?page=wedstrijden&cat=driekamp1 

18-6 CD-mini bokaal Hoorn SAV 8-6 pup+CDjun voor programma zie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/5171/ 

25-6 3
de

 CD competitie Purmerend SAV z.s.m junioren op indeling trainers / JC 

2-7 3
de

 pupillencompetitie SAV SAV verwacht 22-6 pupillen pup mini+C: 3-kamp (40m-ver-bal) + estafette + 600m/1000m 
pup B: 3-kamp (40m-hoog-kogel) + estafette + 1000m 
pup A1: 3-kamp (60m-ver-kogel) + estafette + 1000m 
pup A2: 3-kamp (60m-ver-bal) + estafette + 1000m 

29/30-8 nat. C-spelen AAC Amsterdam SAV/ 
eigen 

op uitnodiging/ 
eigen inschr. 
 

jun. C De Jeugd Commissie nodigt atleten uit die podium/finale kansen hebben. Alle andere 
atleten kunnen inschrijven op eigen kosten. Hou er wel rekening mee dat er een max. 
aantal atleten per onderdeel toegelaten worden en er op prestatie geselecteerd wordt. 

3-9 Gerrit Vos Bokaal Hoorn SAV 23-8 pup+CDjun voor programma zie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/5177/ 

4-9 nat. D-spelen Phanos Amsterdam SAV/ 
eigen 

op uitnodiging/ 
eigen inschr. 
tm 9-8 

jun D De Jeugd Commissie nodigt atleten uit die podium/finale kansen hebben. Alle andere 
atleten kunnen inschrijven op eigen kosten. Hou er wel rekening mee dat er een max. 
aantal atleten per onderdeel toegelaten worden en er op prestatie geselecteerd wordt. 

10-9 Landelijke finale CD competitie ? SAV uitnodiging junioren na plaatsing van een team zullen de trainers/JC de atleten indelen en uitnodigen 

11-9 2-uurs wedstrijd Edam Edam SAV 1-9 pup+CDjun voor programma zie: http://www.avedam.nl/index.php?page=wedstrijden&cat=driekamp2 

17-9 finale pupillencompetitie regio 1 SAV uitnodiging pupillen met de voorrondes kan je je met een team en/of individueel plaatsen. De JC nodigt de 
geplaatste atleten uit. Voor een team zal bij meer dan 5 atleten de JC aanwijzen welke 
atleten heen gaan. Je dient aan minimaal 2 van de 3 wedstrijden meegedaan te hebben 
om je te kunnen plaatsen. 3 wedstrijden heeft echter voorkeur. 

 


