Rosine WallezWallez-meeting
vrijdag 12
12 juli 2019
2019
Programma
Kadetten dames
Kadetten heren
Scholieren dames
Scholieren heren
JSM dames
JSM heren
Masters dames
Masters heren
Inkom:
Inschrijving:
Prijzen:

100m - 400m - 2.000m - 80mH - ver - discus
100m - 400m - 2.000m - 100mH - hoog - kogel
100m - 400m - 2.000m - 100mH - ver - discus
100m - 400m - 2.000m - hoog - kogel - discus
100m - 200m - 400m - 2.000m - hoog - kogel - discus
100m - 200m - 400m - 800m - 2.000m - ver - kogel - discus
kogel - discus
discus

€ 3,00
€ 3,00/nummer (inschrijving tot 30 minuten voor aanvang van de proef!)
Geldprijzen voor de podia bij junioren-senioren – Bonussen voor de 400m KAD-SCH-AC.

Uurrooster
19u00 100m kadetten dames
100m scholieren dames
100m jsm dames
100m kadetten heren
100m scholieren heren
100m jsm heren

18u45 kogel masters dames (gewicht volgens cat.)
discus masters heren (gewicht volgens cat.)
19u15 kogel kadetten jongens (4kg)
19u20 discus scholieren heren (1.5kg)

19u45 80m horden kadetten dames (76cm) 19u45 kogel junioren heren (6kg)
100m horden scholieren dames (76cm)
kogel senioren-masters heren (7.26kg)
100m horden kadetten heren (91cm)
hoog kadetten-scholieren heren
20u00 400m kadetten dames
400m scholieren dames
400m jsm dames
400m kadetten heren
400m scholieren heren
400m jsm heren
20u45 200m jsm dames
200m jsm heren
21u00 800m jsm heren

20u00 ver kadetten-scholieren dames
discus junioren-senioren dames (1kg)
discus masters dames (gewicht volgens cat.)
20u30 kogel scholieren heren (5kg)
discus junioren heren (1.75kg)
discus senioren heren (2kg)
20u45 hoog jsm dames
ver jsm heren
21u00 kogel junioren-senioren dames (4kg)
discus kadetten-scholieren meisjes (1kg)

21u15 2.000m kadetten-scholieren dames
2.000m jsm dames
2.000m kadetten-scholieren heren
2.000m jsm heren
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Geldprijzen
Geldprijzen zijn voorzien voor de podia in de wedstrijden voor junioren-senioren.
JSM dames
JSM heren

100m - 200m - 400m - 2.000m - hoog - kogel - discus
100m - 200m - 400m - 800m - 2.000m - ver - kogel - discus
1e € 40
2e € 25
3e € 15

Podia
19u45
20u45
21u15
21u45

podium 100m
podium 400m - kogel heren
podium 200m - discus dames - 800m heren
podium 2.000m - hoog en kogel dames - ver en discus heren

Bonussen 400m
Er worden bonussen voorzien op de 400m voor prestaties gelijk aan of sneller dan aangegeven in
onderstaande tabel

Kadetten dames
Scholieren dames
AC dames

59.97 = TOP-10 ranglijst 2018
59.30 = TOP-10 ranglijst 2018
56.07 = TOP-20 ranglijst 2018

€ 50
€ 50
€ 75

Kadetten heren
Scholieren heren
AC heren

53.14 = TOP-10 ranglijst 2018
51.14 = TOP-10 ranglijst 2018
48.71 = TOP-20 ranglijst 2018

€ 50
€ 50
€ 75

* bonussen voor kadetten/scholieren en AC zijn niet cumuleerbaar, het hoogste bedrag wordt uitbetaald.
* bonussen enkel voor atleten aangesloten bij een Belgische club.

_____________________________________________________________________________________
Mondopiste Burgemeester Thienpontstadion – Prins Leopoldstraat, 9700 Oudenaarde
www.kasvo.be

