GAC Hilversum nodigt u uit voor

de Open Gooische Meerkamp Kampioenschappen
voor B, C en D junioren
1 & 2 september 2012
Geachte atleet, trainer, atletiekvereniging en geïnteresseerde,
Op zaterdag 1 en zondag 2 september a.s. organiseert de GAC op haar vernieuwde atletiekbaan een
officiële meerdaagse meerkamp voor B, C en D junioren. Op zaterdagmiddag is er, voor wie wil, een
aansterkende barbecue.
Deze wedstrijd is dé gelegenheid om na de vakantie weer in het atletiekritme te komen voor het
laatste deel van het atletiekseizoen. Even lekker de vakantieluiheid uit het lijf sporten.
Elke groep krijg een eigen jury toegewezen die meeloopt met de onderdelen. Hierdoor is de
wedstrijd ook zeer geschikt voor atleten die nog nooit een meerkamp hebben gedaan.
Om het open karakter van de wedstrijd te benadrukken worden er bij de inschrijving geen beste
prestaties gevraagd en worden er geen limieten of aanvangshoogten vastgesteld.
Uitzondering hierop is polshoog voor B junioren, onze lat kan namelijk niet lager dan 1,80 m.
Topjury, electronische tijds- en afstandswaarneming zijn aanwezig.
Aanvang
Wedstrijd zaterdag: 11.00 uur; Barbecue zaterdag: 17.00 uur
Wedstrijd zondag: 12.00 uur; Prijsuitreiking zondag: 16.30 uur
Gratis tentje opzetten voor de zaterdagnacht is mogelijk (graag aangeven op het inschrijfformulier)
Categorieën
De D junioren worden gesplitst in 1e en 2e-jaars.
MD doen de 6-kamp; JD, MC en MB de 7-kamp.
JC doen de 8-kamp en de JB de 9-kamp.
Inschrijven
Inschrijven is mogelijk tot 25 augustus a.s.
Meerkamp € 8,--; inclusief barbecue € 15,--; alleen barbecue € 8,-Graag op het inschrijfformulier aangeven of en met hoeveel personen je wil blijven voor de
barbecue.
Het inschrijfformulier (met automatische incasso) vind je op de stite van de GAC; www.gach.nl
Publiek
Naast sta- en zitplaatsen in de openlucht beschikt de GAC sinds de renovatie van de Dudoktribune
ook over overdekte zitplaatsen. Daarnaast bent u van harte welkom op ons (z)onverwarmde terras
en in de kantine met hoog uitzicht op de wedstrijd.
In verband met de veiligheid en het comfort van de atleten zijn de atletiekbaan en het middenterrein
tussen 10.30 uur en 16.30 uur niet toegankelijk voor het publiek.
Locatie
GAC Hilversum
Arena 103 Hilversum

