
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Locatie: Sportpark Lage Banken, Concordialaan 212, 4871 ZD, Etten-Leur (op 700 

meter lopen van NS station) 

ARV Achilles nodigt je uit om op vrijdagavond 9 mei 2014 mee te doen aan een instuifwedstrijd voor 

C-junioren t/m Masters. De wedstrijd begint om 18:30 uur met de technische nummers. De midden-

lange afstand nummers starten vanaf 20:00 uur. 

PROGRAMMA  

C-junioren meisjes:  80m, 800m, 1500m, ver, hoog, kogel, discus  

C-junioren jongens:  100m, 800m, 1500m, ver, hoog, kogel, discus  

A/B-junioren meisjes:  100m, 800m, 1500m, 3000m, ver, hoog, kogel, discus  

A/B-junioren jongens:  100m, 800m, 1500m, 3000m, ver, hoog, kogel, discus  

Dames senioren/masters: 100m, 800m, 1500m, 3000m, ver, hoog, kogel, discus  

Heren senioren/masters: 100m, 800m, 1500m, 3000m, ver, hoog, kogel, discus 

 

Definitief tijdschema wordt gepubliceerd op onze website: www.arvachilles.nl 

Elektronische tijdwaarneming zal bij de wedstrijd aanwezig zijn.  

Serie-indeling loopnummers: op basis van tijd (opgeven bij inschrijving!), niet op basis van 

categorie. 

 

Er worden bij de loopnummers alleen series op tijd gelopen, snelste serie eerst. Er zijn 

geen finales. Voor de technische nummers zijn 4 pogingen per nummer. Bij inschrijving 

moet hierbij de voorkeursgroep (1 of 2) worden opgegeven. Een deelnemer kan zich 

maximaal voor 3 onderdelen inschrijven. Er zijn geen prijzen beschikbaar.  

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan via onze website (www.arvachilles.nl) tot uiterlijk 5 mei 2014. Na-

inschrijven is alleen mogelijk voor de MiLa-nummers tot één uur voor aanvang van 

onderdeel. Inschrijfgeld: € 3,- per nummer. Na-inschrijven Mila-nummers: € 1,- extra.  

 

INFORMATIE 

Laatste informatie en uitslagen zijn te bekijken op www.arvachilles.nl  

Algemene informatie: Johan Hack (johan.hack@arvachilles.nl )  

Informatie MiLa-nummers: Dick Ringelberg (06-10192159)  

Tijdens deze avond zal DJ Dennie zorgen voor een spetterende muzikale omlijsting. 

 

VOORLOPIG TIJDSCHEMA 

18:30 hoogspringen groep1 

18:30 discuswerpen groep 1 

18:30 verspringen groep 1 

 

19:00 kogelstoten groep 1 

19:30 80-100 meter sprint 

19:30 hoogspringen groep 2 

19:30 discuswerpen groep 2 

19:30 verspringen groep 2 

 

20:00 kogelstoten groep 2 

20:00 800 meter 

20:15 1.500 meter 

20:30 3.000 meter 

UITNODIGING AVONDWEDSTRIJD 

ARV ACHILLES VRIJDAG 9 MEI 2014 
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