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

Zaterdag 19 juni: REKKEM
- 36ste Breughelloop
- 9de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium “De actiefste vrije sporters 2010”.
- Voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F. (behalve de 10 km die ook
openstaat voor aangesloten atleten).
- Inschrijvingen: vanaf 15 uur in het nieuwe Dorpshuis, Plaats te Rekkem
- Kleedkamers: sporthal, Lauwestraat
- 16.00 uur: jeugdreeksen (eendjes tot en met kadetten)
- 17.00 uur: familiejogging over 2,700 km
- 17.30 uur: dames- en herenwedstrijd over 4,6 km (vanaf scholieren!)
- 18.00 uur: dames- en herenwedstrijd over 10 km (vanaf junior!) – enkel deze
wedstrijd staat ook open voor aangesloten atleten bij de I.A.A.F.
- Afstanden: van 200 meter (eendjes) tot 10 km (seniors)
- Deelname: jeugdreeksen = gratis, andere wedstrijden: € 1,50 voor leden
W.VL.V.T.A.V. en 3,00 voor niet-leden
- Inrichting: ACR- Rekkem en het Breughelcomité
- Aanvang: 16.00 uur
- Inlichtingen: Eric Vanthournout, Murissonstraat 56 – 8930 Rekkem – tel. 0475-58
52 32 – mail: rekkem@telenet.be

-

Zaterdag 26 juni: BRUGGE
- SODIBRUG- pistemeeting – “3de Memorial Dirk Carette”
- Voorbehouden voor niet- aangeslotenen bij de I.A.A.F.
- 4de wedstrijd van het 13de pistecriterium
- 10de wedstrijd van het regelmatigheidscriterium “De actiefste vrije sporters 2010”.
- BLOSO- sportcentrum, Speelpleinlaan 1 te Assebroek (Brugge)
- 3 keuzenummers voor alle categorieën (slechts 2 voor de eendjes)
- Programma: zie algemeen overzicht op de website onder de rubriek "Piste"
- Tevens provinciaal kampioenschap 5.000 meter voor dames en heren (vanaf

-

scholier). Het kampioenschap is enkel voor leden van de W.VL.V.T.A.V. en men
moet hier VOORAF voor inschrijven (uiterlijk tegen 19 juni via
vermeire.mc@pandora.be). Betalen kan ter plaatse.
Men moet aan geen 3 pistemeetings hebben deelgenomen om aan het
kampioenschap te kunnen deelnemen!
Deelname: leden W.VL.V.T.A.V. = € 0,50 per nummer – niet-leden = € 1,00 per nummer
– kampioenschap = € 1,00
Inrichting: SODIBRUG- Brugge
Aanvang: 13.30 uur!!!
Inschrijvingen ter plaatse tot ten laatste 13.15 uur voor de spurt- en kampnummers
en tot ten laatste 14.15 uur voor de afstandnummers (behalve de 5.000 en 10.000m!)
Verloting van 20 tombolaprijzen
Inlichtingen: Christine Vermeire – tel. 050-67 71 40 of 0473-23 29 70 –
vermeire.mc@pandora.be – website: www.acsodibrug.be

