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VOOR VRIJE SPORTERS EN NIET-AANGESLOTENEN bij de I.A.A.F.
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PROGRAMMA :

negende pistemeeting DAPALO
2° wedstrijd van het pistecriterium
6° wedstrijd van het regelmatigheidscriterium "De actiefste sporter"
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2° wedstrijd van het pistecriterium
6° wedstrijd van het regelmatigheidscriterium "De actiefste sporter"

PROGRAMMA :

zaterdag 17/05/14 vanaf 13u30
piste Athleoo - Virovioslaan 17 - WERVIK

PISTEMEETING

zaterdag 17/05/14 vanaf 13u30
piste Athleoo - Virovioslaan 17 - WERVIK

PISTEMEETING

Bijdrage :

Inschrijving :
* provinciaal kampioenschap 5000 m : (**)
verplicht vooraf in te schrijven : desmet.pitou@skynet.be
én te betalen op nummer BE22 4634 1403 2147
uiterlijk tegen 01/05/14
met vermelding : pistekampioenschap, naam, club, borstnummer
* sprint en kampnummers :
tot 13u15 en betaling ter plaatse
* andere afstandsnummers (tem. kadet) :
tot 14u15 en betaling ter plaatse




































































































































































































































































(**) : 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.
Er worden een 10-tal naturaprijzen verloot onder de deelnemers
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Met medewerking van :
WVLVTAV - Athleoo - Sporta

desmet.pitou@skynet.be



Inlichtingen :
www.dapalo.be
Dorine Desmet : 056/42.43.04
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