Vergadering woensdag 8 juni 2016
Om te beginnen hebben we terug gekeken op veel Masterwedstrijden die dit voorjaar hebben plaats
gevonden.
Zo was er een geslaagd EK indoor in Ancona. Met uitzondering van de tent bij het kogelstoten was het een
prima toernooi met mooie prestaties.
Ook hebben de eerste 2 voorrondes van de competitie plaats gevonden. Veel positieve geluiden over de
aanpassing van de Agegrading tabellen en ook over de wisseling van onderdelen in het programma.
Tot slot was er ook het NK werp5kamp. In Zutphen stond een uitstekende organisatie garant voor een
goede wedstrijd. Wel was hier enige discussie over het programma.
Leden van het Platform waren aanwezig bij alle wedstrijden. Hierdoor kunnen wij de signalen opvangen en
kunnen wij gericht advies geven aan de Atletiekunie over eventuele aanpassingen. Zo geven wij ten
aanzien van de competitie aan om beter te kijken naar de indeling van de ploegen per poule om grote
reisafstanden te voorkomen. Ook vragen we aandacht voor de controle op de juiste gewichten bij het
kogelstoten.
Er is een werkgroep bij elkaar gekomen om te praten over de medaillelimieten op de weg. Na deze
tussentijdse evaluatie geeft het Platform het advies aan de Atletiekunie om bij een deelname van 3 atleten
of meer de limieten niet toe te passen. In de nieuwsbrief die binnenkort uitkomt kunt u ons advies daarover
nalezen.
Bij de Dag van de Atletiek hebben wij twee workshops gehouden over de toepassing van Agegrading en
medaillelimieten. De ideeën die we daar hebben opgedaan nemen wij mee bij de volgende evaluatie.
Onze volgende vergadering is op woensdag 14 september. Als u vragen aan ons heeft of een agendapunt
aan wilt dragen kunt u ons dit altijd laten weten. Wij horen graag uw mening en ideeën
Namens het Platform,
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