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Hierbij een overzicht van een aantal interessante jeugdwedstrijden die deze zomer zullen plaats 
vinden. Alle wedstrijden zijn voor pupillen en miniemen (niet voor benjamins). 
 
Voor al deze meetings is er begeleiding voorzien door één of meer trainers/bestuursleden. We raden 
atleten die nog nooit aan een wedstrijd deelgenomen hebben aan om met zo’n meeting te starten. 
Je vindt er nog (veel) meer in de wedstrijdkalender op http://atletiek.nu maar enkel voor de meetings 
in onderstaande lijst is er begeleiding voorzien. 

 

datum plaats Meeting  Inschrijven 

ma 1/5 Izegem Rubenscup/Westcup**   http://atletiek.nu  

za 13/5 Zwevegem Beker van Vlaanderen (interclubwedstrijd) Via deze link  

do 18/5 Tielt Rubenscup (“Youth Challenge”) http://atletiek.nu  

zo 21/5 Roeselare Provinciaal Kampioenschap pupillen en miniemen http://atletiek.nu  

ma 29/5 Torhout Rubenscup** http://atletiek.nu  

za 10/6 Roeselare Rubenscup** http://atletiek.nu  

zo 2/7 Tielt Provinciaal Kampioenschap Meerkamp* http://atletiek.nu  

zo 20/8 Waregem Rubenscup (“Jeugdcup West”) ** http://atletiek.nu  

za 26/8 Nieuwpoort Provinciaal Kampioenschap estafetten** http://atletiek.nu  

zo 10/9 Izegem GP Michael Bultheel http://atletiek.nu 

za 30/9 Kortrijk Rubenscup (“Westcup”) ** http://atletiek.nu 

* een meerkamp bestaat uit 4 (pup) of 5 (min) disciplines die je allemaal moet afwerken. Op het einde wordt 

een klassering gemaakt op basis van punten die je scoorde tijdens elk van deze disciplines. 

** voor het PK estafetten én de Rubenscup/Westcups worden de aflossingsploegen door de club samengesteld 

en ingeschreven. Je moet wel individueel inschrijven voor de aflossing als je wil deel uitmaken van een 

aflossingsteam. Verdere uitleg hierover volgt. 

 Voorinschrijven via atletiek.nu. 
Zoals altijd gebeuren de inschrijvingen voor de meetings via de website van http://atletiek.nu). Je vindt daar ook 
alle informatie over de meetings, zoals uurrooster, ligging van de piste etc. 
De enige uitzondering hierop is de interclubwedstrijd voor de Beker van Vlaanderen in mei, daar worden de 
atleten door de club ingeschreven (is nodig voor een evenwichtige/optimale teamsamenstelling). Voor deze 
meetings schrijf je in via een speciaal webformulier (zie de link in de tabel). 

 

http://atletiek.nu/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36582/
http://azw.be/inschrijvingsformulier-wedstrijd-x
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36585/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36579/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/37250/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36522/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/37249/
http://atletiek.nu/
http://atletiek.nu/
http://atletiek.nu/
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36640/
http://atletiek.nu/

