CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
& BARBECUE DJA
Zaterdag 23 september organiseert DJA de jaarlijkse clubkampioenschappen.
Aanvang wedstrijd
Locatie

10:00 uur
sportpark Akkermolen, Akkermolenweg te Zundert

Deze wedstrijd is een officieuze meerkamp met per categorie de volgende onderdelen:

SPRINT – VERSPRINGEN – DISCUSWERPEN –
HOOGSPRINGEN – SPEERWERPEN – 600 METER
(Afstand van het sprintnummer is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Voor pupillen staat
er geen discuswerpen en speerwerpen op het programma. Als alternatief doen de
A-pupillen kogelstoten, en de mini-, C- en B-pupillen balwerpen)
Info
Omdat er geen officiële meerkamp wordt gedraaid is geen aanvraag voor een meerkampclubrecord mogelijk. Wel is het mogelijk een aanvraag te doen voor een clubrecord van
een afzonderlijk onderdeel.
Men kan zich inschrijven voor de gehele meerkamp, maar ook voor losse onderdelen. Er
is een prijsuitreiking voor de DJA clubkampioenschappen per categorie (mini-pupillen en
C-pupillen gescheiden, senioren en masters worden gezien als 1 categorie) voor de
atleten die alle onderdelen van de meerkamp hebben uitgevoerd.
Aanmelden voor 17 september 2017 (i.v.m. opstellen chronoloog) en vragen via
dja.zundert@gmail.com. Deelname aan de wedstrijd is gratis.
BBQ
De clubkampioenschappen worden afgesloten met een BBQ voor alle (jeugd)leden en
vrijwilligers. Iedereen is welkom, ook wie niet deelneemt aan de wedstrijd. De aanvangstijd
wordt nog bekend gemaakt via de website / Facebook.
Voor wat betreft onze jeugdleden mogen ook de ouders mee eten. Wel willen we een
kleine bijdrage vragen. Mini- t/m A-pupillen betalen €5,00 en leden vanaf D-junioren,
vrijwilligers, en ouders betalen €7,50. Bij aanvang krijg je 3 consumptiebonnen voor 3
drankjes. Hierna is de drank voor eigen rekening, voor de BBQ hoef je niet extra te
betalen.
Aanmelden ook voor 17 september 2017, i.v.m. inkopen, door een mail te sturen naar
bbq@dja-zundert.nl en het juiste bedrag over te maken naar rekening nr. NL87 RABO
0160 5088 51 t.a.v. Atletiekvereniging DJA onder vermelding van je naam (of namen) +
BBQ clubkampioenschappen. Je aanmelding is pas compleet na betaling.
Voor verdere info zie de website van DJA: www.dja-zundert.nl. Eventuele wijzigingen en
het chronoloog worden hier gepubliceerd.
Bestuur & Wedstrijd Organisatie DJA

