W.VL.V.T.A.V. – Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – tel + fax: (056)50 27 55 –
E-mail: francky.bettens@skynet.be – website: www.vrijesporters.be

WEGWEDSTRIJDEN W.VL.V.T.A.V. – JULI 2010 –
-

Zaterdag 3 juli: WAREGEM
- 2de Pistemeeting VACBL
- Voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- 5de wedstrijd van het 13de pistecriterium
- 11de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium 2010
- Regenboogstadion – Zuiderlaan 17 te Waregem
- 3 keuzenummers voor alle categorieën (slechts 2 voor de eendjes)
- Programma: zie algemeen overzicht op de website onder “pistecriterium 2010”
- Deelname: leden W.VL.V.T.A.V. = € 0,50 per nummer – niet-leden = € 1,00 per nummer
- Inrichting: VACBL – Beveren-Leie
- Aanvang: 14.00 uur
- Inschrijvingen ter plaatse tot ten laatste 13.45 uur voor de spurt- en kampnummers
en tot ten laatste 14.45 uur voor de afstandnummers.
- Tijdens de meeting worden nog 20 tombolaprijzen verloot onder alle deelnemers!
- Inlichtingen: Sammy Declerck – tel. 056-72 42 08 – mail: vacbl@belgacom.net of op de
website: www.vacbeverenleie.be

-

Zaterdag 10 juli: INGELMUNSTER
- AVI Pistemeeting
- Voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- 6de wedstrijd van het 13de pistecriterium
- 12de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium 2010
- Gemeentelijk sportcentrum – Bollewerpstraat 92 A
- 3 keuzenummers voor alle categorieën (slechts 2 voor de eendjes)
- Programma: zie algemeen overzicht op de website onder “pistecriterium 2010”
- Deelname: leden W.VL.V.T.A.V. = € 0,50 per nummer – niet-leden = € 1,00 per nummer
- Inrichting: AVI - Ingelmunster
- Aanvang: 14.00 uur
- Inschrijvingen ter plaatse tot ten laatste 13.45 uur voor de spurt- en kampnummers
en tot ten laatste 14.45 uur voor de afstandnummers.
- Tijdens de meeting worden nog 20 tombolaprijzen verloot onder alle deelnemers!
- Inlichtingen: Willy Duccesoye – tel. 051-30 78 72 – mail: avi.ingelmunster@skynet.be
- of op de website: www.avi-ingelmunster.be

-

Vrijdag 16 juli: WULVERGEM (HEUVELLAND)
- 19de grote stratenloop van Wulvergem
- 13de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium 2010
- Voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- Inschrijvingen: gemeentelijk ontmoetingscentrum “De Walvis” – Hooghofstraat 30
vanaf 17.30 uur
- Kleedkamers en prijsuitreiking: gemeentelijk ontmoetingscentrum “De Walvis”
- 18.30 uur: jeugdreeksen (eendjes tot en met kadetten)
- 20.00 uur: dames- en herenwedstrijd (vanaf scholier) – dames = 5.640 meter – heren
= 8.460 meter

-

-

Afstanden: van 250 meter (eendjes) tot 8.460 meter (seniors)
Deelname: jeugdreeksen = € 1,00 voor leden W.VL.V.T.A.V. en € 2,00 voor niet-leden;
dames en heren vanaf scholier: € 2,00 voor leden W.VL.V.T.A.V. en 4,00 voor nietleden
Inrichting: Feestcomité Wulvergem – Heuvelland i.s.m. V.A.D.- Dadizele
Aanvang: 18.30 uur
Inlichtingen: Hooghofstraat 30 – 8952 Wulvergem – 057-44 62 37 of via Francky
Bettens – 056-50 27 55
www.vrijesporters.be

Zaterdag 31 juli: INGELMUNSTER
- Stratenloop (Kriekeloop) voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- 14de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium 2010
- Inschrijvingen, kleedkamers: feesttent – vanaf 13.00 uur
- 14.00 uur: jeugdreeksen (eendjes tot en met kadetten)
- 15.00 uur: jogging voor iedereen
- 15.30 uur: dameswedstrijd over 4.000 meter (2 ronden) en herenwedstrijd over
8.000 meter (4 ronden) vanaf scholier
- Afstanden: van 300 meter (eendjes) tot 8.000 meter (vanaf scholier)
- Deelname: jeugdreeksen = € 1,00 voor leden en € 2,00 voor niet-leden; dames en
herenwedstrijd = € 1,50 voor leden en € 3,00 voor niet-leden
- Inrichting: Kriekecomité en AVI- Ingelmunster
- Aanvang: 14.00 uur
- Inlichtingen: Willy Ducessoye: 051-30 78 72 of http://www.avi-ingelmunster.be - mail
avi.ingelmunster@skynet.be

