Beker van Vlaanderen voor pupillen & miniemen
Zaterdag 21 april 2018 – meisjes te Oostende
Zondag 22 april – jongens te Roeselare

Ben je pupil of miniem?

WEDSTRIJDEN VAN CLUBBELANG!
Beker van Vlaanderen voor Pupillen en Miniemen
Beste ouders en atleten
Met grote uitroeptekens staat de Beker van Vlaanderen op de kalender!
Zaterdag 21 april trekken de pupillen en miniemen meisjes richting Oostende
Zondag 23 april is het de jongens hun beurt in Roeselare
Wat is de Beker van Vlaanderen?
Dit is een wedstrijd tussen een 10-tal clubs.
Iedere atleet mag maximum 3 disciplines uitvoeren plus de aflossing. Op basis van zijn / haar
prestatie kunnen we met de ploeg punten verzamelen.
Alle punten per club worden tijdens de wedstrijd opgeteld en op basis daarvan wordt er een
rangschikking gemaakt.
De eerste 2 clubs van elke poule mogen doorgaan naar de finale met alle beste clubs van
Vlaanderen!
Die finale gaat door in september en is een hoogtepunt op de atletiekkalender van de jeugd.
Deze wedstrijd is voor onze club heel belangrijk!
Daarom willen we zoveel mogelijk atleten stimuleren om aan deze wedstrijd deel te nemen.
Wie er vorig jaar bij was, weet dat deelnemen écht belangrijk en leuk is!
Onze clubkleuren verdedigen we in groep en dat geeft altijd een speciaal gevoel.
We zouden graag met een super grote delegatie naar de wedstrijden trekken!
Iedere atleet die deelneemt ontvangt een super cool sportshirt!
We zullen op voorhand de atleten inschrijven, maar daarvoor moeten we natuurlijk weten wie er
allemaal zal aanwezig zijn!
Gelieve zo snel mogelijk onderstaande strook in te vullen en af te geven aan een jeugdtrainer.
De gevraagde gegevens kan je ook mailen naar mariannehuys@hotmail.com of naar
mortier.karen@telenet.be!

Mijn zoon / dochter ……………………………………………………………………………………………………………. zal
deelnemen aan de Beker van Vlaanderen.
Bij voorkeur doe ik liefst deze nummers: (schrap wat niet past)
Pupillen: 60 – 1000 – 60H – hoog – ver – kogel – hockeybal – 4x60
Miniemen: 80 – 150 – 300 – 1000 – 60H / 80H – hoog – ver – kogel – speer – 4x80
We houden hier zoveel mogelijk rekeningmee!
1 nummer mag je alvast zeker kiezen.
De andere 2 nummers kunnen de trainers aanpassen in het clubbelang en naargelang het uurrooster.

