Een woordje uitleg van de KAVVV-voorzitter atletiek in verband met de
veldlopen van dit seizoen:

ATLETIEK
ACK, WALO , A.A. , SAV ,
...zijn de clubs die in februari een veldloopwedstrijd gepland hebben.
Na een maand januari waarin niets kon doorgaan wegens de gekende redenen is er nu terug een
nor- male kalender in onze atletiek competitie.
We hebben natuurlijk nog de maatregelen: mond- masker, CST in de horeca, beperkt publiek,
slechts 2 begeleiders bij een minderjarige atleet of een G- sporter ...
Wie de volledige tekst wil lezen, u kan hem op de site vinden.
Onze eer- ste wedstrijd is in Kalmthout, niet op de bekende weide waar een zware omloop ligt te
wachten maar op het terrein waar enkele jaren geleden de sprintcross ingericht werd.
Dit is een pittig alternatief parcours.
Er is wel een beperking in de lengte van de omloop, het maximum is 1200 meter.
Daarom werd in overleg met ACK beslist om de he- renwedstrijd te beperken tot 4800 meter
verdeeld over 4 ronden. De wedstrijd van de masters werd in twee gedeeld: er is een reeks 40 tot
59 jaar en een reeks 60 +. De tijdshandicap blijft behouden.
Het secretariaat is zoals steeds in de kantine te vin- den. In de kantine is enkel uithaal mogelijk.
Op 19 februari hebben we een primeur: AA richt zijn eerste veldloop Groot Schijn Deurne in, voor
ons al- lemaal een nieuwe ervaring.
Even vooruit kijken naar maart: op 5 maart staat de veldloop van ZWAT die in december niet kon
door- gaan, op het programma.
Dit betreft de vijfde criteriumcross, afsluiten doen we een week later in Zandhoven.
Omdat er een aantal wedstrijden zijn weggevallen en er door de maatregelen een aantal atleten
wedstrij- den hebben gemist, heeft het bestuur besloten dat het verplicht aantal deelnames dat
recht geeft op deelname aan de veldloopkampioenschappen, opge- schort wordt.
Het ontwerp voor de zomerkalender is zo goed als klaar, we hebben terug een volle sportzomer
voor u klaar staan.

Tot op een van onze wedstrijden!
Luc Bastenie

