DADIZELE
Bank en verzekeringen

ZONDAG 13 FEBRUARI 2022
14 UUR

Naar aanleiding van deze 46ste editie, engageren wij ons opnieuw om een gedeelte van de opbrengst af te staan aan 2
goede doelen:
1. Het fonds ‘Iedereen op sportakamp’ om voor kansarmen zinvolle vrijetijdsbesteding in verlofperiodes mogelijk te
maken.
2. Het ‘Hartteam’ loopt terug voor een goed doel, dat wij graag ondersteunen.
Voortaan zal de reeks voor de G-sporters de naam krijgen
van ‘DADIwieleMIE -trofee’.
Dit werd in samenspraak met de ouders van wijlen Marieke
Vervoort afgesproken.
Op de editie van 2017 was Marieke zelf meter van onze
organisatie.

46STE INT. V.A.D. - SPORTA - PARKLOOP VOOR VRIJE
SPORTERS EN NIET - AANGESLOTENEN
1ste wedstrijd van het 3de VAYAMUNDO – veldloopcriterium 2022
De grootste en mooiste parkloop van het land! Dit op een unieke en spectaculaire omloop in de prachtige hovingen
van de domeinen ‘Mariënstede’ en ‘Den Ommeganck’.
Organisatie: Vrienden Atletiek Dadizele i.s.m. de federatie voor vrije sporters – info: www.vriendenatletiekdadizele.be
Bijzonderheden: geen veldloop, wel een bos- en parkloop; vlonder en brug over vijver; trappenhelling; zandstrook;
reuze overdekt podium; aanwezigheid van BV’s; unieke sfeer, onverwachte specials en prachtige aanwezigheidstombola.

Inlichtingen en inschrijvingen:
Dhr. Bettens Francky – Moorsledestraat 27 – 8890 Dadizele – tel: 0495 544.438 – E-mail: franckybettens@gmail.com
www.vriendenatletiekdadizele.be Vrienden Atletiek Dadizele
Omwille van de coronamaatregelen vragen wij om VOORAF in te schrijven. Vooraf inschrijvingen worden afgesloten op dinsdag
08 februari 2022. Na deze datum kan er enkel ingeschreven worden TER PLAATSE mits een toeslag van € 2,00.
Bijzondere medewerking:
SPORTA – Federatie voor vrije sporters – De krant van West-Vlaanderen – Gemeentebestuur Moorslede – Het Vlaamse Kruis
Sponsors van Dadizele en omliggende.

WEDSTRIJDPROGRAMMA:

Secretariaat (dag zelf):
Gemeenschapscentrum ‘Den Ommeganck’, Ridder Janlaan 3 – 8890 Dadizele.
Douches:
Sporthal ‘Oltereeke’, Nijverheidslaan 6 – 8890 Dadizele.
Geen kleedkamers ter plaatse omwille van de coronamaatregelen!
Inschrijvingsbijdrage:
Leden vrije sporters: € 3,00 - Scholen en jeugdbewegingen – vooraf ingeschreven: € 3,00
Leden SPORTA: € 3,00 (bewijs voorleggen) – Anderen: € 5,00 ( € 1,00 gaat naar een goed doel)
Prijzen en trofeeën:
Gratis verzekering (clubs = clubverzekering)
Gewone wedstrijden: prijzenpakket ter waarde van € 6,50 – volkscross: evenwaardig prijzenpakket.
Iedereen die de aankomst bereikt, ontvangt een waardebon van € 20,00 geschonken door SPORTLINE.
Trofeeën en bloemen voor de eerste drie per reeks, behalve in de volkscross.
De eerste drie per reeks ontvangen nog een extra naturaprijs, behalve in de volkscross.

Totale waarde aan prijzen: ongeveer € 20.000
Prijsuitreiking en aanwezigheidstombola:
De prijzen zijn onmiddellijk na iedere wedstrijd af te halen in G.C.. ‘Den Ommeganck’.
Aanwezigheidstombola om 18u00 (1 prijs per deelnemer – aanwezigheid is vereist!)
Programma:
12.30 uur: opening van het secretariaat INSCHRIJVINGEN (tot 16u00)
opening van de OMLOOP voor verkenning (tot 13u30)
Na 13.30 uur dient er opgewarmd te worden op het daarvoor aangeduide parcours!
14.00 uur: START van de loopwedstrijden
17.00 uur: EINDE van de loopwedstrijden
* = geen punten veldloopcriterium **= 2 klassementen ***= 3 klassementen

Inkom (met tombolaprijzen):
€ 5,00 (1 gratis consumptie van € 2,00 inbegrepen)

