Beste ouders en atleten,
Aan de voorwaarden van de zomer (verplichte wedstrijden) is er
een wijziging aangebracht dit i.v.m. de wedstrijden van het
Antwerps criterium.
Indien er nog vragen zijn kan u zich steeds wenden tot de
jeugdtrainers.

Verrassing voor Wedstrijdatleten 2014-2015
Naar jaarlijkse gewoonte krijgen de atleten die aan voldoende wedstrijden deelnemen en
voldoen aan onderstaande criteria op het einde van het zomerseizoen 2015 weer de kans op
een leuke verrassing.
Hieronder de criteria om hiervoor in aanmerking te komen.
Er wordt verwacht van de atleet om aan 12 wedstrijden deel te nemen waarvan 6
winterwedstrijden en 6 zomerwedstrijden . Wij zijn ervan overtuigd dat enkele meetings een
„morele plicht‟ inhouden om eraan deel te nemen.

Winterwedstrijden
-

Deelname aan 6 wedstrijden waarvan minimum 4 crossen uit de vabco
crosskalender(zie bijlage) andere 2 mogen ook indoor wedstrijden zijn

-

Verplichte winterwedstrijd:

Crosscup Mol - Zilvermeer 09/11/14

Zomerwedstrijden
-

Deelname aan 6 pistewedstrijden

-

Verplichte zomerwedstrijden:
BVV (enkel pupillen en Miniemen) - Meisjes 18/04/15 jongens 19/04/15

-

Ben, Pup en min : verplichte wedstrijd + 5 wedstrijden in Mol of het Antwerps
criterium
Wedstrijden Antwerps criterium
01/05/2015 : DUFF
14/05/2015 : VMOL
06/06/2015 : ABES
20/06/2015 : AVZK
08/08/2015 : SPBO
19/09/2015 : LYRA
27/09/2015 : OLSE
Wedstrijden Mol
19/07/2015
02/08/2015
13/09/2014

De wedstrijden moeten gedaan zijn voor 14/09/2015 ,
Wedstrijden na 14/09/2015 komen niet meer in aanmerking voor
de verrassing (uitslag van de laatste wedstrijden moet uiterlijk
14/09/2015 toegekomen zijn bij Mia) – dwz dat de laatste 2
wedstrijden van het Antwerps criterium niet in aanmerking
komen voor de verrassing (ze worden hier enkel vermeld voor
de volledigheid).

Er zijn enkele uitzonderingen op de “verplichte” wedstrijden :
- Atleet is gekwetst op moment van de wedstrijd
- Communie van de atleet
- Gegronde familiale omstandigheden
De data van de deelgenomen wedstrijden moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden
aan Mia Van Tongerloo (secretariaat@vmol.be).
Op regelmatige basis zal de tussenstand van de deelgenomen wedstrijden verschijnen via mail
of op het infobord in de gang van de sporthal.

