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WEDSTRIJDEN W.VL.V.T.A.V. – FEBRUARI 2010 –
-

Zondag 14 februari 2010: DADIZELE
- 32ste Internationale VAD-SPORTA-PARKLOOP van Dadizele
- 1ste wedstrijd van het 24ste veldloopcriterium voor vrije sporters
- Veldloop voor niet-aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- Record aantal aankomsten = 1.358!
- Aantal deelnemers vorig jaar = 1.333 (2de beste ooit).
- Parcours: hovingen van de domeinen “Den Ommeganck” en “Mariënstede”
- Inschrijvingen, kleedkamers, uitslagen: parochiaal centrum “Den Ommeganck” –
Ridder Janlaan te Dadizele
- 18 wedstrijden – 28 klassementen!
- Opgepast: voor het eerst werken wij met de nieuwe reeksindeling: dames seniores 1
en dames seniores 2; toevoegen van een reeks sportiva’s 3; de heren seniors 2 lopen
hun wedstrijd samen met de jongens scholieren, juniors en seniors 1.
- Ook een open wedstrijd voor militairen, brandweer en politie.
- Een deel van de opbrengst wordt afgestaan aan een goed doel (stichting “TO WALK
AGAIN”)
- Afstanden: van 300 meter (eendjes) tot 4320 meter (seniors)
- Jongste categorie: geboren in 2003 en later
- Oudste categorie: geboren in 1949 en vroeger
- Ook een “open wedstrijd” voor militairen, brandweer, politie en personen uit de
zorgsector; een wedstrijd voor anders- validen en een volkscross- familieloop.
- Inschrijvingsbijdrage: leden W.VL.V.T.A.V. + Abonnees op Runner’s World +
buitenlandse deelnemers = GRATIS – Anderen = € 2,00
- Scholen en groepen die VOORAF inschrijven met minstens 25 deelnemers = GRATIS
- Voor de groepen: geldpremie per schijf van 25 aankomsten!
- Inrichting: Vrienden Atletiek Dadizele (VAD)
- Aanvang: 13.45 uur (voorprogramma) – 14.00 uur: wedstrijden vanaf eendjes
- Inlichtingen: Francky Bettens, Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – tel. 056-50 27
55 – mail: francky.bettens@skynet.be
- Website: www.vriendenatletiekdadizele.be

-

Zondag 28 februari 2010: BEVEREN-LEIE
- 36ste veldloop van Beveren-Leie
- 2de wedstrijd van het 24ste veldloopcriterium voor vrije sporters
- Veldloop voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- Parcours: gemeentelijk sportstadion
- Inschrijvingen en kleedkamers: gemeentelijk sportstadion, Leenriestraat.
- 17 wedstrijden – 26 klassementen
- Afstanden: van 260 meter (eendjes) tot 4000 meter (seniors)
- Jongste categorie: geboren in 2003 en later
- Oudste categorie: geboren in 1949 en vroeger
- Ook een speciale wedstrijd (2de KBC- bedrijvencross); een wedstrijd voor
andersvaliden en een volkscross.

-

Inschrijvingsbijdrage: leden W.VL.V.T.A.V. = € 1,50 – niet-leden = € 3,00
Inrichting: V.A.C.B.L.- Beveren-Leie
Aanvang: 13.45 uur (voorprogramma) - 14.00 uur: wedstrijden vanaf eendjes
Inlichtingen: Sammy Declerck, Leiestraat 123 – 8792 Desselgem – tel. 056-72 42 08
– e-mail: vacbl@belgacom.net
Website: www.vacbeverenleie.be

