
 

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020 

 

  WEDSTRIJD – nieuw ontwerp ATLA wedstrijdtruitje 

Beste clubleden,  
Onze clubshirts zijn dringend aan een opfrisbeurt toe. Daarom doen we 
een oproep aan alle creatieve geesten van de club. 

Uitdaging: ontwerpen van een nieuw clubshirt (wedstrijdtruitje-
wedstrijdtopje-trainingspak), voorzien van het logo van Marcel Caenen en 
van ATLA.De shortlist van de ingestuurde ontwerpen wordt voor verdere 
uitwerking naar het bedrijf Bioracer gestuurd. 

Gelieve uw ontwerp(en) te mailen naar marcel@marcel-caenen.be (en 
eventueel info@atla.be), en dit voor 23 augustus. 
Het winnend ontwerp krijgt naast eeuwige roem en dankbaarheid ook een 
mooie prijs. 

Bijkomende info op www.atla.be                                     Veel succes!! 

22ste Euregiomeeting - Zaterdag 29 augustus 2020 op 

onze piste – Aanvang 11u00 

Voorinschrijvingen (verplicht) starten op maandag 10 augustus 2020. In eerste 

instantie kunnen ATLA atleten inschrijven tot en met vrijdag 14 augustus 2020. 

Daarna, op zaterdag 15 augustus, gaan de inschrijvingen open voor iedereen. Wees 

er snel bij want er zullen limieten staan op inschrijvingen per nummer.  Alle COVID 

19 maatregelen zullen van kracht zijn op deze meeting.  

Onze ATLA atleten kunnen zich via hun trainer aanmelden wanneer ze willen 

meedoen. Geef ook aan welke nummers je wilt doen. Hier de uurrooster. Deze kan 

in functie van de inschrijvingen nog aangepast worden. 
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           22ste EUREGIOMEETING OPEN + JEUGD 

   LANAKEN - SPORTCENTRUM PIETERSHEIM 

   ZATERDAG 29 AUGUSTUS 2020 AANVANG 11u00 

 Organisatie:  ATLA Lanaken Inschrijvingsgeld: € 2,00/nummer  

 www.atla.be Inlichtingen: info@atla.be Inkom: € 2   

 Cadetten 100m-200m-400m-800m-discus(dames) -ver   

 Scholieren 100m-200m-400m-800m-discus(dames)-ver-hinkstap(dames) 

 Jun/Sen/Mas 100m-200m-400m-800m-kogel(heren)-discus(dames)-ver(dames)- 

   hinkstap(dames)    

 Uur Discipline Loopnummers Uur Discipline Kampnummers 

 11u00   11u00 Ver cad/schol/jun/sen/mas dames 

         

     11u00 Discus cad/sch/jun/sen/mas dames 

   BLOK 1    W35-W40-W45-W50-W55-W60…….. 

   11u00-    

     12u00 Ver cad/schol heren 

         

     12u30 Hinkstap schol/jun/sen/mas dames 

       Kogel jun/sen/masters heren M35-40- 

       45-50-55-60-65-70………. 

         

 14u30 100m cad/sch/jun/sen/mas      

   meisjes/dames     

   100m cad/sch/jun/sen/mas      

   jongens/heren     

         

 15u30 400m cad/sch/jun/sen/mas      

   meisjes/dames   BLOK 2 

   400m cad/sch/jun/sen/mas    14u30 

   jongens/heren     

         

 16u00 200m cad/sch/jun/sen/mas      

   meisjes/dames     

   200m cad/sch/jun/sen/mas      

   jongens/heren     

         

         

 19u00 800m cad/sch/jun/sen/mas      

   meisjes/dames   BLOK 3 

   800m cad/sch/jun/sen/mas    19u00- 

   jongens/heren     
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