
ATLETIEKCLUB  VLIERZELE SPORTIEF 
PUTBOSSTADION OORDEGEM - LEDE 

DONDERDAG 21 JULI 2016 
(CAD OM 11U00) 14U00 

A.D. DELHAIZE LEDE – VAL-JONGERENTROFEE 
VAL JEUGDMEERKAMP 

 

MEDAILLE VOOR ALLE  DEELNEMERS AAN DE  MEERKAMP 
TROFEE VOOR DE EERSTE DRIE PER MEERKAMP 

NATURAPRIJS VOOR IEDEREEN 
 

PROGRAMMA 
 

  JONGENS / MANNEN   MEISJES / VROUWEN 
BEN. 4K (60 - 600 - ver - kogel)  BEN. 4K (60 - 600 - ver - kogel)  
PUP. 4K (60 - 1000 - ver - kogel)  PUP. 4K (60 - 1000 - ver - kogel)  
MIN. 5K (80 - 1000 - ver - kogel - hoog)  MIN. 5K (80 - 1000 - ver - kogel - hoog )  
CAD. 5K (100 - 800 - ver - kogel - speer)  CAD. 5K (100 - 800 - ver - kogel - speer )  
 
 

TIJDSCHEMA 
 

11u00 100 m cad meisjes 11u30 ver cad meisjes 
11u15 100 m cad jongens 11u45 kogel cad jongens 
  12u30 kogel cad meisjes 
  12u45 ver cad jongens 
    
  14u00 hoog min jongens - 2 standen 

  14u05 ver pup jongens - st 2 
  14u10 ver pup meisjes - st 1 
  14u15 kogel min meisjes (2 kg) - st 1 
  14u20 kogel ben jongens (1 kg) - st 2 
14u30 60m ben meisjes 14u30 speer cad meisjes 
14u50 80m min meisjes   
15u15 60m ben jongens 15u15 speer cad jongens 
15u35 60m pup jongens 15u30 ver min meisjes - st 2 
  15u35 ver ben meisjes - st 1 
  15u40 kogel min jongens (3 kg) - st 1 
  15u45 kogel pup meisjes (2 kg) - st 2 
16u00 800 cad meisjes   
16u10 800 cad jongens 16u15 hoog min meisjes - 2 standen 
16u20 60m pup meisjes 16u30 ver ben jongens - 2 standen 
16u45 80m min jongens 16u35 kogel ben meisjes (1 kg) - st 2 
17u00 600m ben jongens 16u40 kogel pup jongens (2 kg) - st 1 
17u10 1000m pup meisjes 17u00 ver min jongens - 2 standen 
17u20 1000m pup jongens   
17u40 600m ben meisjes   
17u50 1000m min meisjes   
18u00 1000m min jongens   

 
Medaille- en prijsuitreiking na het einde van de meeting 

 
 


