Atletiek Vereniging Wijchen :: :: AVW &amp; Club

Indoor Dortmund Inschrijfinfo
Geplaatst door ed op 11 Jan 2008 - 19:12

INSCHRIJVING INDOOR WEDSTRIJD ZONDAG 24 FEBRUARI 2008 TE DORTMUND
In onderstaande tekst staan de details voor de vijfde indoor van dit seizoen
LET OP: INSCHRIJVINGEN + GELD:VOORINSCHRIJVING:VOOR ZATERDAG 16 FEBRUARI 2008 10.00
UURIN DE BRIEVENBUS VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT

LET OP: DEZE WEDSTRIJD IS TEVENS VOOR ALLE JUNIOREN TOEGANKELIJK

Het Wedstrijdsecretariaat Uit heeft de Indoor in Dortmund van zondag 24 februari 2008 uitgekozen om te promoten
binnen AV Wijchen. Iedereen die er al een keer geweest is, zegt:"Een indoorwedstrijd in Dortmund moet je als
atletiekliefhebber een keer meegemaakt hebben"Deze wedstrijd is anders dan alle indoorwedstrijden in
Nederland.Dit komt vooral doordat je in een echte atletiekhal kunt sporten. In Nederland hebben we een dergelijke
hal (nog net) niet. De grote Westfalen-hal, die direct naast het voetbalstadion van Borussia Dortmund ligt, heeft
een kunststof 200 meter rondbaan met tribunes eromheen.Ondanks het feit dat de accommodatie erg officieel
aandoet zijn de wedstrijden laagdrempelig. In de regel doen er talrijke kinderen aan mee. Van jong tot oud en van
bloedfanatiek tot lang leve de lol. Aan de wedstrijden doen meestal meer dan 500 kinderen mee, maar dat kun je
goed aan de Duitse organisatoren overlaten. Naast natuurlijk vele Duitse kinderen doen er ook altijd veel atleten uit
Nederland mee. Kortom: een hele belevenis!

Inschrijven:
Inschrijven is mogelijk bij voorkeur via internet www.avwijchen.nl op de uitwedstrijdenpagina of per
enveloppe in de wedstrijd brievenbus in het clubhuis.

Inschrijven uiterlijk tot zaterdag 16 februari 2008 om 10.00 uur.

Inschrijfgegevens: Naam en voornaam, categorie, jongen (M) of meisje (V) en e-mail-adres voor een
bevestiging van de inschrijving per mail.

Ook aangeven of ouder(s) wil(len) begeleiden en/of rijden voor eigen en andere atleten.
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Inschrijfgeld:
Uiterlijk op zaterdag 16 februari 2008 om 10.00 uur in de wedstrijd brievenbus in het clubhuis.

In een enveloppe met de naam van de deelnemer, de categorie Pupillen of CD Junioren, de naam en de
datum van de wedstrijd, de onderdelen en een e-mail-adres.

Pupillen en Junioren CD per onderdeel € 2,50; Junioren AB per onderdeel € 3,00

Inschrijfgeld estafetteploeg € 5,- voor pupillen en Junioren CD; € 6,00 voor Jun AB

Programma: Aanvang wedstrijd 13:00 uur tot ± 20:00 uur (Schülerin=meisjes; Schüler=jongens)
Schülerin D (8-9 jr - MpupCB): 50m, 800m, Ver, 4x50m estafette

Schüler D (8-9 jr - JpupCB): 50m, 1000m, Ver, 4x50m estafette

Schülerin C (10-11 jr - MpupA): 50m, 800m, Ver, Hoog (min 1,00m), 4x50m estafette

Schüler C (10-11 jr - JpupA): 50m, 1000m, Ver, Hoog (min 1,05m), 4x50m estafette

Schülerin B (12-13 jr - MjunD): 60m, 60mH, 800m, Ver, Hoog (min 1,20m), 4x50m estafette

Schüler B (12-13 jr - JjunD): 60m, 60mH, 1000m, Ver, Hoog (min 1,25m), 4x50m estafette

Schülerin A (14-15 jr - MjunC): 60m, 60mH, 800m, Ver, Kogel

Schüler A (14-15 jr - JjunC): 60m, 60mH, 1000m, Ver, Kogel

Jugend AB V (16-19 jr - MjunAB): 60m, 60mH, 200m, 800m, Ver, Kogel

Jugend AB M (16-19 jr - JjunAB): 60m, 60mH, 200m, 800m, Ver, Kogel

Kijk ook voor het gedetailleerde chronologisch overzicht op de site van AV Wijchen bij de
wedstrijdgegevens op de uitwedstrijdenpagina.

Bijzonderheden:
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Elektronische tijdwaarneming

Spikes op alle onderdelen toegestaan - Niet op de tribunes !!!

Plaats/ adres wedstrijd:Westfalenhalle: Helmut Körnig, Strobelallee 1, Dortmund, Duitsland

Vervoer:Eigen vervoer, zelf regelen, eventueel met anderen proberen mee te rijden.

Met vriendelijke sportgroeten,

Ed Kerckhoffs, namens het Wedstrijdsecretariaat Uitwedstrijden AVWijchen
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