
Inschrijven estafetteteams voor PK Aflossingen (of andere meetings) 

Hoe schrijf je een estafetteteam in? 
1) Je schrijft eerst je atleten in die zullen deelnemen aan de wedstrijd 
 Ga in de groene balk naar ‘inschrijven’ 
 Je schrijft alle atleten die deelnemen aan een estafetteteam apart in (met hun eigen categorie 
– niet wijzigen!) en kiest voor de correcte aflossing  
 
2) Je schrijft een estafetteteam in 
 Ga in de groene balk naar 'estafette' 
 Je kiest daar 'maak nieuw estafetteteam' 
 Geef een ‘team’ naam (eigen keuze, zo kun je jouw teams onderling onderscheiden)  
 Vul de gegevens in: 
- clubnaam (officiële clubnaam) 
- categorie  categorie van de aflossing waar je team zal lopen. Seniores nemen altijd deel als AC. 
Heb je verschillende categorieën in één team dan kies je bij de categorie voor je team ‘senioren’. 
Je team komt dan automatisch in de wedstrijd AC, ook als je daar bijv. 4 cadetten laat lopen.  
Neem je deel met bijv. een volledig scholierenteam aan de 4x200m (afstand niet voorzien voor de 
scholieren) dan komt je ploeg automatisch in de AC startgroep. Kies je met je scholierenploeg voor 
4x100m zal je de keuze hebben voor de scholieren 4x100m of de AC 4x100m. 
- als je de categorie gekozen hebt, verschijnen de reeds ingeschreven atleten, en kan je hun 
startpositie ingeven. Je kan zelfs een vijfde, zesde persoon ingeven indien nodig (die moeten dan 
wel eerst ingeschreven geweest zijn voor die aflossing). Of je kan alvast 1 of 2 atleten ingeven en 
later aanvullen. 
Let op! Je kan hier ‘foute’ atleten ingeven (verkeerd geslacht,…). Maar de organisator krijgt dit 
te zien bij de informatie en kan die inschrijving ongedaan maken.   
- Bevestig met 'opslaan' 
 
Je kan dus ook alle estafetteteams inschrijven en daarna je atleten (dit als je nog niet weet wie er 
juist gaat deelnemen). Je moet een beetje kijken wat best lukt voor jouw club.  

In principe schrijft 1 clubverantwoordelijke de atleten in. Zorg dat deze clubverantwoordelijke een 
toelating heeft om op een makkelijke manier de atleten in te schrijven (alleen startnummer 
ingeven). Inschrijvers die regelmatig meerdere atleten inschrijven voor een club krijgen in 
Atletiek.nu een melding om een code aan te vragen. Deze code wordt naar de clubsecretaris 
gestuurd…. 
 


