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Zaterdag 29 juni 2019 te Tienen 

Racing Club Tienen (RCT)     
 
P.C. VLAAMS-BRABANT 

 

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP 2019 - BEN / PUP / MIN 
 

Inschrijvingen: de inschrijvingen gebeuren ten laatste 45 min. vóór het officieel startuur (zie 

uurrooster) van de wedstrijd waaraan men deelneemt. Maximum 2 nummers per atleet. 

 

HOOG: er wordt gesprongen op 2 standen, namelijk stand A en B. 

 

 

12u00 80m min meisjes  12u00 hoog pup meisjes (A) 

  80m min jongens    kogel min meisjes 

       discus min jongens 

12u30 60m ben meisjes    ver pup jongens 

  60m ben jongens    hockey ben meisjes 

  60m pup meisjes  12u50 kogel min jongens 

  60m pup jongens    ver min meisjes 

       hockey pup jongens 

     13u15 hoog ben meisjes (B) 

     13u40 kogel ben jongens 

       discus pup meisjes 

13u45 150m min meisjes    speer min meisjes 

  150m min jongens    ver ben jongens 

       polss min meisjes 

     14u15 hoog pup jongens (A) 

14u30 60m H pup meisjes (76)      

  60m H pup jongens (76)  14u40 kogel ben meisjes 

  60m H min meisjes (76)    ver pup meisjes 

  80m H min jongens (84)    speer min jongens 

15u15 150m min meisjes (fin)    discus pup jongens 

  150m min jongens (fin)    hoog ben jongens (B) 

15u25 600m ben meisjes      

  600m ben jongens  15u40 polss min jongens 

  1000m pup meisjes    kogel pup jongens 

  1000m pup jongens    ver ben meisjes 

  1000m min meisjes    hockey pup meisjes 

  1000m min jongens    discus min meisjes 

16u10 300m min meisjes    hoog min meisjes (A) 

  300m min jongens      

16u30 80m min meisjes (fin)      

  80m min jongens (fin)      

  60m ben meisjes (fin)  16u40 kogel pup meisjes 

  60m ben jongens (fin)    ver min jongens 

  60m pup meisjes (fin)    hockey ben jongens 

  60m pup jongens (fin)    hoog min jongens (A) 

17u15 80m H min jongens (84) (fin)     

  60m H min meisjes (76) (fin)    

  60m H pup jongens (76) (fin)    

  60m H pup meisjes (76) (fin)    
 


