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Ondertussen zijn we weer een heel eind gevorderd in het winterseizoen 2014-2015. De
provinciale kampioenschappen zijn al achter de rug en nu kunnen de atleten zich voorbereiden
op de Vlaamse en Belgische kampioenschappen.
Ook deze winterperiode hebben onze ATAC-atleten zich op alle fronten in de kijker gelopen,
zowel in het veld als in de zaal.
Waarvoor dank aan al onze atleten die telkens weer vol overgave de ATAC-kleuren verdedigen
op de verschillende wedstrijden.
In december hadden we onze traditionele veldloop en kerstjogging op domein De Lilse Bergen.
Dankzij de steun van vele helpende handen, sponsors, supporters, atleten… konden we weer
genieten van een zeer goede editie.
Onze volgende veldloop op 20 december 2015 wordt vermoedelijk een speciale editie maar hier
later meer over!
Verder in deze nieuwsflash vind je info over ons jaarlijks clubfeest met de uitreiking van de
welverdiende trofeeën, en over onze eigen organisaties in 2015.

ATAC-clubfeest vrijdag 27 maart 2015
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we het ATAC-clubfeest met traditiegetrouw de uitreiking
van de verschillende jeugdtrofeeën van het winterseizoen 2014-2015 en het zomerseizoen 2014.
Dit jaar gaat het clubfeest opnieuw door in zaal De Schrans, Vaartstraat 5, 2340 Beerse.
Meer details en een inschrijvingsmogelijkheid volgen zeer binnenkort via mail.
Hou alvast deze datum vrij!

Inkomkaarten BK veldlopen
Via de club kunnen we inkomkaarten bestellen voor het BK veldlopen aan verminderd tarief:
6 euro per persoon in plaats van 9 euro ter plaatse.
Wie geïnteresseerd is, mag zijn naam doorgeven + aantal tickets via
http://goo.gl/forms/T6ZuABK0sg VOOR 1 maart 2015. Kaarten worden pas besteld als het
juiste bedrag op het rekeningnummer werd overgeschreven: ATAC vzw 363-0415857-58.
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Avos vzw
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Wintertrofee
Voor benjamins, pupillen en miniemen is er een wintercriterium. Dit is een
regelmatigheidscriterium waarbij alle atleten die aan de voorwaarden voldoen, een trofee
ontvangen die wordt uitgereikt op het jaarlijkse clubfeest.
Atleten die nog in aanmerking wensen te komen voor de wintertrofee of hun klassement nog
wat willen aanscherpen, kunnen steeds de tussenstand terugvinden via http://www.atacatletiek.be/prestaties.html. Hier kan je ook nog eens het reglement nalezen van dit
wintercriterium.
IEDERE jeugdatleet die voldoet aan de voorwaarden van de wintertrofee, ontvangt een beker
ongeacht de plaats in de rangschikking.

Jeugdwedstrijden
Volgende wedstrijden hebben we deze winter nog op de kalender staan voor de jeugd:
Zondag 22/02/2015
Zondag 01/03/2015
Zondag 15/03/2015

Veldloop in Essen
Veldloop in Borsbeek
BK veldloop in Wachtebeke

Zaterdag 07/03/2015

Indoor in Herentals

Atleten die nog in aanmerking wensen te komen voor de wintertrofee of hun klassement nog
wat willen aanscherpen, kunnen steeds de tussenstand terugvinden via http://www.atacatletiek.be/prestaties.html. Hier kan je ook nog eens het reglement nalezen van dit
wintercriterium.
IEDERE jeugdatleet die voldoet aan de voorwaarden van de wintertrofee, ontvangt een beker
ongeacht de plaats in de rangschikking.

Jeugdatleten die regelmatig deelnemen aan een veldloop in de provincie Antwerpen, doen
automatisch mee aan de “PCA Crosstrofee”. Dit is een regelmatigheidscriterium georganiseerd
door de provincie waar op het einde van het veldloopseizoen de eerste 10 atleten per reeks in
de bloemetjes worden gezet. De stand van de PCA Crosstrofee kun je terugvinden via deze link:
http://www.pc-antwerpen.net/#Cross%20Trofee
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ATAC-organisaties 2015
Voor het zomerseizoen van 2015 zijn het voor ATAC weer drukke tijden. Naast onze gekende
meetings hebben we dit jaar de eer om de 2de dag van het PK Alle Categorieën te mogen
organiseren alsook het PK hamerslingeren.
Voor deze grote organisaties hebben wij uiteraard veel helpende handen nodig. Weldra volgt
hierover meer informatie maar je kan alvast deze datums aanduiden in je agenda.
Zondag 12/04/2015
Zondag 26/04/2015
Vrijdag 22/05/2015
Zondag 24/05/2015
Zondag 07/06/2015
Zondag 09/08/2015
Zaterdag 29/08/2015
Zondag 13/09/2015
Zondag 20/12/2015

Open Meeting vanaf cadet in Turnhout
PK Alle Categorieën in Turnhout
Stadsparkfeestenloop in Turnhout
Open meeting in Turnhout
Jeugdmeeting in Turnhout
Jeugdmeeting in Turnhout (Kempisch Criterium)
Kempisch Jeugdcriterium in Vosselaar
Kampersmeeting in Turnhout + PK Hamerslingeren
ATAC veldloop
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