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Inkom: gratis       wedstrijdnummer: 21473   Wedstrijdverantwoordelijke: Daniel Lingier – tel: 058/517561 

Inschrijvingsgeld: €3 per nummer. Verplichte voorinschrijving via https://atletiek.nu 

Hieronder het uurschema (onder voorbehoud). We doen al het mogelijk om de activiteit te laten plaatsvinden in een 

coronaveilige omgeving en rekenen dus op medewerking van atleten en toeschouwers.  Extra info: ackvzw@skynet.be 

Voor iedere deelnemer is er een goodiebag voorzien. 

                                                                                          

 Dames Heren 
Cad 100m - 300m - 1000m - 1500m st - hoog - ver - discus 100m - 300m - 1000m - 1500m st - ver - hoog - kogel 

Schol 100m - 300m - 1000m - 2000m st - hoog -  ver - discus 100m – 300m - 1000m - 2000m st - ver - hoog - kogel 

Jun/Sen/Mas 100m - 300m - 1000m - 3000m st - kogel - discus 100m - 300m - 1000m - 3000m st - hoog - kogel - discus 

Mas 2000 st  3000st - 2000st - kogel 

   

                             

 

14u  1500m steeple cadetten dames 15u15 Verspringen scholieren heren 

 1500m steeple cadetten heren 15u30 1000m cadetten dames 

 2000m steeple scholieren dames + W35+  1000m scholieren dames 

 2000m steeple masters heren M60+  1000m  jun/sen dames 

 2000m steeple scholieren heren   15u45 1000m cadetten heren 

 3000m steeple jun/sen dames  1000m scholieren heren 

 3000m steeple jun/sen heren+ M35-55  1000m  jun/sen heren 

 Kogelstoten 4kg jun/sen vrouwen  Kogelstoten 4 kg cadetten heren 

 Discus 1,75/2kg jun/sen heren  Discus 1kg cad/scholieren dames 

 Hoogspringen cad/scholieren heren 16u  Hoogspringen jun/sen heren 

 Verspringen cad/scholieren dames  300m cadetten heren 

14u50 100m cadetten dames  300m scholieren heren 

 100m scholieren dames  300m jun/sen heren 

 100m jun/sen dames 16u15 300m cadetten dames 

15u 100m cadetten heren  300m scholieren dames 

 100m scholieren heren    300m jun/sen dames 

 100m jun/sen heren   Verspringen  cadetten heren 

 
Kogelstoten 
6 kg – 7,26 kg 

jun/sen heren+Mas 35-45+ 
Mas 50-55 

 Kogelstoten Scholieren heren +  
Mas 60-65 

 Discus 1kg jun/sen vrouwen    

 Hoogspringen cad/scholieren dames    

                                 

Meeting    Schilderwerken J&M Decoene 

Zondag 1 augustus 2021 – 14u 

Sportpark Hazebeek-Hazebeekstraat – Oostduinkerke 

 

https://atletiek.nu/
mailto:ackvzw@skynet.be

