
ATLETIEKCLUB  VLIERZELE SPORTIEF 
PUTBOSSTADION OORDEGEM - LEDE 

DONDERDAG 20 AUGUSTUS 2020 

18U30  

OPEN SPRINTMEETING  
INSCHRIJVING: 3€/ PROEF  INKOM: 5€ 

 
 

PROGRAMMA 
 

 JONGENS / MANNEN  MEISJES / VROUWEN 
kad. 100 - 200 - 800 - ver - kogel kad. 100 - 200 - 800 - ver - kogel 

schol. 100 - 200 - 800 - ver - kogel - discus schol. 100 - 200 - 800 - ver - kogel - discus 
J.S 100 - 200 - 800 - ver - kogel - discus J.S 100 - 200 - 800 - ver - kogel - discus 

 

Dit tijdschema zal aangepast worden  
na afsluiting op 16/08 om 24u00 van de verplichte voorinschrijvingen  

of  
na het bereikt hebben van het maximale voorziene aantal inschrijvingen. 

Definitief tijdschema op VS website op 18/08 

TIJDSCHEMA  

18u30  100m kad meisjes (3 reeksen van 8) 18u30  ver schol/JS mannen (10 deelnemers) 
 100m kad jongens (3 reeksen van 8)   

 100m schol meisjes (3 reeksen van 8) 18u40 kogel jun/sen mannen (10 deelnemers) 

 100m schol jongens (3 reeksen van 8) 18u50 discus schol/jun/sen vrouwen (10 deelnemers) 

 100m JS vrouwen (3 reeksen van 8)   

 100m JS mannen (3 reeksen van 8) 
100m wheelers vrouwen (1 reeks van 8) 
100m wheelers mannen (1 reeks van 8) 

19u20 ver schol + JS vrouwen (10 deelnemers) 

    

19u30  800m kad meisjes (2 reeksen van 16) 19u30  kogel schol jongens (10 deelnemers) 

 800m schol meisjes (2 reeksen van 16) 19u50 discus jun/sen mannen (10 deelnemers) 

 800m JS vrouwen (2 reeksen van 16) 20u10 ver kad jongens (10 deelnemers) 

 800m kad jongens (2 reeksen van 16) 20u20 kogel kad/schol meisjes (10 deelnemers) 

 800m schol jongens (2 reeksen van 16)   

 800m JS mannen (2 reeksen van 16)   

    

20u30  200m wheelers vrouwen (1 reeks van 8) 
200m wheelers mannen (1 reeks van 8) 
200m kad meisjes (3 reeksen van 8) 

20u40 kogel sen vrouwen (10 deelnemers) 

 200m kad jongens (3 reeksen van 8) 20u50 discus  schol mannen (10 deelnemers) 

 200m schol meisjes (3 reeksen van 8) 21u00 ver cad meisjes (10 deelnemers) 

 200m schol jongens (3 reeksen van 8) 21u10 kogel cad jongens (10 deelnemers) 

 200m JS vrouwen (3 reeksen van 8)   

 200m JS mannen (3 reeksen van 8)   

    

    


