
Jeugd atletiekwedstrijden 
 
Pupillen 
Algemeen: Een wedstrijd voor pupillen wordt altijd in de vorm van een 3-kamp 
gehouden. Die bestaat uit een kort looponderdeel (sprint) een springonderdeel 
(verspringen of hoogspringen) en een werponderdeel (balwerpen of kogelstoten). 
 
Competitie: Jaarlijks wordt in de maanden april, mei en juni een pupillencompetitie 
bestaande uit 3 wedstrijden georganiseerd door verenigingen uit Midden-Nederland. 
(Regio Utrecht en Regio Gooi-Eemland) 
Elke pupil kan hieraan meedoen. De behaalde resultaten (tijd en afstand) worden 
omgezet naar punten volgens rekenmethodes die door de atletiekunie zijn opgesteld. 
De 2 beste puntenresultaten tellen mee voor een totaalklassement. 
De hoogst geëindigde atleten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
finalewedstrijd die in september wordt gehouden. 
Bij deelname van minimaal 4 atleten van één vereniging in één categorie (bijv. 
jongens pupillen A 1e jaars) dan worden de resultaten van deze atleten bij elkaar 
opgeteld en wordt hiermee een zogenaamd ploegenklassement opgesteld. 
De 6 beste ploegen uit elke categorie worden uitgenodigd voor deelname aan de 
finalewedstrijd. 
 
 
Junioren 
Algemeen: Wedstrijden voor junioren kunnen als meerkamp worden georganiseerd, 
maar vaak bied de organiserende vereniging een aantal onderdelen aan waaruit de 
junioren zelf kunnen kiezen om aan deel te nemen. 
Alle combinaties van onderdelen zijn dan mogelijk. (bijv. alleen looponderdelen of 
alleen werpen…of..)  
 
Competitie (CD): Jaarlijks wordt in de maanden april, mei en juni een competitie 
bestaande uit 3 wedstrijden georganiseerd. Aan deze wedstrijden kan in principe 
alleen als ploeg van minimaal 5, maximaal 8 atleten (uit één categorie) worden 
deelgenomen  
Tijdens een competitiewedstrijd voor junioren worden de volgende onderdelen 
afgewerkt: Sprint, horden (zelfde afstand als sprint) midden lange afstand (800 of 
1000 m) estafette, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, hoogspringen en 
verspringen.  
In totaal dus 9 onderdelen. Elke atleet mag aan 3 onderdelen incl. estafette 
deelnemen. Op deze wijze kunnen op de individuele looponderdelen 2 atleten 
deelnemen en op de technische onderdelen 1 atleet.  
Dit is n.l. noodzakelijk om de benodigde punten voor het ploegenklassement te 
vergaren. In het competitiereglement is het volgende vastgelegd: Bij alle 
looponderdelen tellen de beste twee atleten, bij de technische onderdelen telt de 
beste atleet voor de puntentelling. Bij looponderdelen mogen 3 atleten en bij 
technische onderdelen mogen 2 atleten uit 1 vereniging deelnemen. 
 
Opmerking: bij competities junioren mag een atleet in een hoger categorie uitkomen. 
Bijv. een junior D mag meedoen in de categorie C (andersom niet). Er mag bij een 
wedstrijd maar in één categorie tegelijk worden deelgenomen. 



Inschrijven voor wedstrijden: 
Normaal gesproken lopen de inschrijvingen voor wedstrijden via het 
wedstrijdsecretariaat van onze vereniging. De wedstrijdsecretaris (ondergetekende) 
vult de gegevens van de atleten in op een zgn. A-formulier en stuurt dit, met 
gelijktijdige betaling van verschuldigd inschrijfgeld, naar de organiserende 
verenigingen. 
 
De kosten voor een pupillenwedstrijd variëren tussen € 2.50 en € 5.00 per wedstrijd. 
Bij junioren wordt vaak € 2.00 tot € 3.00 gevraagd per onderdeel. 
 
Bij inschrijven moet aan de wedstrijdsecretaris navolgende informatie worden 
opgegeven: 
 

 Wedstrijddatum en organiserende vereniging  

 Naam atleet (M/V) 

 Geboortejaar 
 Registratienummer van de Atletiekunie (staat vermeld op ledenpas van de 

Atletiekunie) 

 Onderdelen waaraan de atleet (M/V) wil deelnemen. 
 
Het verschuldigde inschrijfgeld moet worden overgemaakt op rekening van de 
wedstrijdsecretaris. 
 
 
Het aantal ‘open’ wedstrijden in een baanseizoen is beperkt. In de wintermaanden 
worden in vergelijkbare opzet een aantal indoorwedstrijden georganiseerd. Door 
beperkte ruimte in zalen wordt in veel gevallen maar een beperkt aantal atleten tot de 
wedstrijd toegelaten.  
 
Bij wedstrijden in de openlucht moet –tenzij anders vermeld- uiterlijk 10 dagen voor 
de wedstrijd de aanmelding bij de wedstrijdsecretaris zijn ontvangen. 
Bij indoorwedstrijden is de belangstelling vaak zo groot in verhouding tot het 
beschikbare aantal plaatsen dat de inschrijving al voortijdig wordt gesloten. Voor 
deze wedstrijden is zo vroeg mogelijk aanmelden dus noodzakelijk. 
 
 
Beste ouders, atleten en trainers 
Na lezen van bovenstaande informatie zullen er ongetwijfeld vragen overblijven. 
Schroom niet om deze stellen via onderstaand mailadres.  
 
 
Henk Sjamaar 
Wedstrijdsecretaris OSM’75 
e-mail: henksjamaar@ziggo.nl 
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