Nieuwsbrief jeugd: mei
Belangrijke data
30 april

Familiedag met opening piste

20 mei
21 mei

Arendonk Loopt
Provinciaal kampioenschap jeugd te Mechelen

11 juni
17 juni
25 juni

Jeugdwedstrijd Herenthout
Dwars door Oud-Turnhout
Jeugdwedstrijd op ARAC

27 augustus
28 augustus

Provinciaal kampioenschap aflossing te Turnhout
Jeugdwedstrijd Turnhout

2 september
11 september
18 september
24/25 september

Pierenloop
Jeugdwedstrijd Geel
Jeugdwedstrijd Malle
Jeugdweekend voor wie voldoende punten heeft verzameld

23 oktober

Retie trail

Opening ARAC-piste met familiedag
De opening van onze piste komt steeds dichterbij. Op vrijdag 29 april is de officiële opening. Hierop
zijn ook alle ouders welkom vanaf 20u30.
Op zaterdag gaan we de piste dan sportief openen met onze geweldige familiedag vol ARAC fun.
Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de funcompetitie en de familiekilometer. Alle nodige
informatie kunnen jullie terug vinden via onderstaande link
https://www.atletiek-arac.be/activiteiten/arac-familiedag/
Inschrijven voor de barbecue is helaas niet meer mogelijk.
Hopelijk mogen we zaterdag heel veel sportievelingen begroeten!
Arendonk Loopt
Dit is een jogging en estafetteloop die door ARAC wordt georganiseerd midden in het centrum van
Arendonk. Dit jaar gaat deze door op vrijdag 20 mei 2022. Je kiest hierbij zelf of je individueel of in
groep wil lopen. Er wordt een prijs voorzien voor beste bedrijf en beste gezin.
Zie je dit wel zitten, neem dan vlug een kijkje op http://www.arendonkloopt.be/ voor alle praktische
informatie.
Provinciaal kampioenschap jeugd te Mechelen
Het PK jeugd vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 mei in Mechelen. Als je graag wil deelnemen aan
het PK, moet je zelf inschrijven via https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/37191/ en dit voor
16/05/2022.
Per atleet mogen er max 2 proeven worden gedaan. Bepaalde proeven mogen niet gecombineerd
worden. Dit kan je ook terugvinden op atletiek.nu.
Je kan best het uurschema raadplegen en kijken welke proeven haalbaar zijn om te combineren. Er
wordt niet gezamenlijk naar de wedstrijd gereden. Het is de bedoeling dat iedereen afzonderlijk rijdt
of dat er onderling wordt afgesproken. Als vervoer een probleem zou zijn, meldt dit dan op voorhand
aan de trainers en dan kan er een oplossing worden gezocht.
Let er wel op dat je verplicht 45 minuten op voorhand aanwezig moet zijn. Zoniet mag je niet meer
deelnemen. Dit zijn regels van de federatie waar we niks aan kunnen veranderen

