ZATERDAG 01 SEPTEMBER 2012 VANAF 13.30 UUR
STEDELIJK SPORTSTADION – SPANJESTRAAT TE ROESELARE

21ste GROTE V.A.D.- PISTEMEETING
tevens:

ste

21 G.P. VOORZITTER FRANCKY BETTENS - 400 M
- PROVINCIAAL PISTEKAMPIOENSCHAP AFSTAND 2012 - 6de en laatste meeting van het werkjaar 2012 - 15de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium voor Vrije Sporters HOOFDPROGRAMMA:
Eendjes meisjes en jongens:
Benjamins meisjes en jongens:
Pupillen meisjes en jongens:
Miniemen meisjes en jongens:
Kadetten meisjes en jongens:
Scholieren meisjes en jongens:
Juniores – Seniores – Sportiva’s dames:
Juniors – Seniors heren:
Veteranen heren:
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kogel (1 kg)
kogel (1 kg)
kogel (2 kg)
kogel (2/3 kg)
hoog (1m)
hoog (1m10)
ver
ver
ver

NEVENPROGRAMMA: ESTAFETTEWEDSTRIJDEN:
4 x 400 m dames (vanaf scholier - vrij te kiezen) + 4 x 400 m heren (vanaf scholier - vrij te kiezen)

Belangrijk:
- Alleen medailles voor de afstandsnummers (provinciaal kampioenschap) aan de 1° - 2° en 3°
- Voor de estafettewedstrijden worden er enkel medailles overhandigd aan de winnende groepen!

Bijdrage:
- Deelnameprijs voor spurt en kampnummers: leden W.VL.V.T.A.V. = € 0,50 per nummer – niet leden = € 1,00
- Deelnameprijs voor de afstandsnummers:
leden W.VL.V.T.A.V. = € 1,00 per nummer – niet leden = € 2,00

Medewerking:
W.VL.V.T.A.V. – SPORTDIENST ROESELARE –
SPORTA – HET VLAAMSE KRUIS

Inschrijving:
-

Spurt- en kampnummers: ter plaatse vanaf 12.30 uur
o Inschrijven voor deelname kan ten laatste tot 13.15 uur voor de spurtnummers en kampnummers
Afstandsnummers: verplicht VOORAF in te schrijven en te betalen tegen 20/8
o Bij Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – mail: francky.bettens@skynet.be en
door overschrijving op rekeningnummer 777-5140644-11 van VAD- Dadizele, met vermelding
“pistekampioenschap afstand”, naam en club (voor de clubs: aantal deelnames)

Belangrijk:
-

Om in aanmerking te komen voor de kampioenstitel moet men MINSTENS 30 DAGEN voor het
kampioenschap in het bezit zijn van een lidkaart en borstnummer van de federatie.

De meeting is voorbehouden voor VRIJE SPORTERS en niet-aangeslotenen!

