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                 (Gemengde ploegen worden bij de Heren geklasseerd)

Club: Ploegnaam :

Ploegverantwoordelijke :

2

3
N.B.: De hier opgegeven volgorde van de deelnemers is ook de volgorde 
waarin gelopen wordt. Ook niet aangeslotenen mogen deelnemen.

     Inschrijvingstrook K.A.V.V.V.& Fedes Aflossingsveldloop 

        JEUGD  X       (Meisjes en Jongens, Benj.Pup.en Min.gemengd)

  Afstanden:   700m (1e loper)      1000m (2e loper)     1400m (3e loper)

                 Vanaf Kadetten:            DAMES  X            HEREN  X       

   Afstanden:   1500m (1e loper)    3000m (2e loper)   4500m (3e loper)

                                              X (Te omcirkelen wat nodig is!)

                        Deelnemers en K.A.V.V.V. Nummer:

1 

            PLOEGNUMMER: (In te vullen door de organisatie)
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De teamverantwoordelijke zorgt voor afhalen en terugbezorgen van

de borstnummers op het secretariaat alsook voor afhalen v/d prijzen. 

De teamverantwoordelijke dient geen deelnemende atleet te zijn,

dat mag een trainer, bestuurslid of ouder zijn.

De deelnemers lopen volgende afstanden:

Jeugd: Volwassenen:

1e Loper: 700 Meter (1 ronde)         1e Loper: 1500 Meter (1 ronde)

2e Loper: 1000 Meter (2 ronden)     2e Loper: 3000 Meter (2 ronden)

3e Loper: 1400 Meter (3 ronden)     3e Loper: 4500 Meter (3 ronden)

Samenstelling van de ploegen:

              ( Benjamin; Pupil, Miniem )

Master + 80j.; Ploegen die wat gender betreft gemengd zijn, worden

bij de heren geklasseerd.

Indien nodig om deelname mogelijk te maken mag een ploeg uit

leden van verschillende clubs bestaan. Deze ploeg komt niet in 

aanmerking voor het podium.

Een ploeg bestaande uit Niet-Aangesloten atleten komt niet in 

aanmerking voor het podium, deze krijgt wel de andere voorziene

prijs mits tijdige inschrijving.

               Algemene inlichtingen:

Jeugd: Er mag gemengd worden naar leeftijd en gender.

Volwassenen: Er mag gemengd worden naar leeftijd tussen cadet en 
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25 Nov. overgemaakt te zijn aan:

Bij latere inschrijving kan de volledige prijs voor de deelnemers niet

gagarandeerd worden!

Dit betreft een mooie en unieke prijs die echt wel de moeite loont

om deel te nemen!

Elke deelnemer krijgt bovenop deze prijs ter plaatse een leuke

verrassing aangeboden!

Deze bovenstaande inschrijvingsstrook dient uiterlijk tegen 

Voorzitter Luc Bastenie (luc.bastenie@telenet.be) en aan

Secretaris Patrick Bogaert (patrick.bogaert@telenet.be)
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