
AV Horror Sneek 
        

Organiseert op zaterdag 25 en 26 april 2020 
de 5e ‘Horror de Ademloze’ Meerkamp 
 
 
 
 
 

Programma: Meerkampwedstrijd voor Junioren, Senioren en Masters volgens 
Atletiekunie-reglement. 
Elektronische tijdwaarneming en afstandsmeting. 
 

Aanvangstijden: 10.00 uur op zaterdag en zondag. 
 

Adres: Atletiekbaan Schuttersveld 
Thomas Zandstrastraat 2 Sneek. 
 

Informatie: Website www.avhorror.nl of email bwc@avhorror.nl 
 

Inschrijven: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32900/ 
 

Sluitingsdatum: Inschrijving dient uiterlijk 11 april binnen te zijn. 
Na inschrijving niet mogelijk. 
 

Aantal deelnemers: Voor deze wedstrijd geldt helaas een limiet voor het aantal deelnemers 
per categorie.  
 
Aantal deelnemers: 
- Max. 15 deelnemers per categorie, 
- B-junioren max 18, 
- A-junioren + senioren + masters samen max. 12 
- De overige komen op een reserve lijst, waarover na sluiting 
voorinschrijving wordt beslist! 
 

Jury: Om een goede wedstrijd neer te zetten zijn we mede afhankelijk van 
juryleden van andere verenigingen. 
U kunt zich aanmelden bij het inschrijven of via bwc@avhorror.nl   
LET OP: Bij deelname van 10 atleten per vereniging rekenen we op 
minimaal 1 jurylid van deze vereniging. 
 

Algemene 
voorwaarden: 

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met hieronder 
staand reglement: 
- Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet 
aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer 
mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het 
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove 
schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige 
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van 
letsel of overlijden. 
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- Na het incasseren/ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen 
mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld. 
- Deelnemer geeft toestemming aan de organisator om foto- en/of 
ander beeldmateriaal dat tijdens het evenement wordt gemaakt en 
waarop deelnemer herkenbaar is afgebeeld, voor publicitaire 
doeleinden te gebruiken. 
- Ten behoeve van de organisatie van het evenement, verwerkt de 
organisatie de door deelnemer bij inschrijving verstrekte 
persoonsgegevens. Dit omvat de publicatie of op andere wijze 
bekendmaken van wedstrijduitslagen (naam en uitslag) in bijvoorbeeld 
kranten, andere media en websites. 

Aanvangs- en 
vervolghoogten 

    Hoogspringen    Polsstokhoog  
Mannen  1,31 m - daarna + 5 cm  2,31 m - daarna + 10 cm 
Jongens A  1,31 m - daarna + 5 cm  2,31 m - daarna + 10 cm 
Jongens B  1,21 m - daarna + 5 cm  2,31 m - daarna + 10 cm 
Jongens C  1,11 m - daarna + 5 cm  
Jongens D  1,01 m - daarna + 5 cm  
Vrouwen  1,21 m - daarna + 5 cm  
Meisjes A  1,21 m - daarna + 5 cm  
Meisjes B  1,11 m - daarna + 5 cm  
Meisjes C  1,01 m - daarna + 5 cm  
Meisjes D  0,91 m - daarna + 5 cm  

 

 


