LOOPCRITERIUM VOOR
L3-L6

Onze school telt heel wat sportieve leerlingen en we vliegen er dan ook meteen in, want tijdens het
eerste trimester zijn er maar liefst 4 loopcrossen waar onze school aan zal deelnemen. We lopen
tegen de leerlingen van andere scholen en dit telkens in reeksen per leeftijd en jongens en meisjes
apart, over een afstand van 500-600m (3de en 4de ljr) tot 800-900m (5de en 6de ljr). In iedere
cross krijgen de eerste 1 punt, de tweede 2 punten… tot en met de negenentwintigste 29 punten,
de dertigste en volgende krijgen 30 punten. Wie in totaal minst punten heeft, wordt eerste in de
eindrangschikking. Op iedere cross zijn er medailles voorzien voor de eerste 3 per reeks. Er is ook
een eindrangschikking, voor diegene die aan 3 van de 4 crossen deelnemen.

Maar natuurlijk blijft deelnemen belangrijker dan winnen. We zijn uiteraard blij om je te zien op 1 of
meerdere cross(en), maar doe je het graag doe gerust mee aan alle crossen (4).Heb je zin om hieraan
deel te nemen aarzel dan niet en maak je keuze uit het onderstaande aanbod.
PLAATS
Tillegembos
Koude Keuken
Ryckevelde
Zevenkerke

ORGANISATIE VAN :
GMIA/SFXB
Brugse sportdienst en sportraad
OLVA-college
Abdijschool Zevenkerke

DATUM
18-09-2019
25-09-2019
2-10-2019
9-10-2019

We verzamelen telkens om 13u40 stipt aan de startplaats van de loopwedstrijd.
(Om 14u15 beginnen de eerste wedstrijden. L3 start) Wedstrijden zijn gedaan ten
laatste 15.15 u. ter plaatse!!
Er wordt niet gewacht op laatkomers want zo missen we onze start!
We hopen ouders te vinden die kunnen en willen rijden en die ev. andere kinderen
kunnen meenemen. Je kan onderling met elkaar afspreken.
Wie geen vervoer heeft, maar toch wil deelnemen, laat het weten via
pieter.legein@baslos.be!!
Vergeet niet in turnkledij af te komen en breng veiligheidsspeldjes mee.
Sportieve groeten
meester Pieter
LO-leerkracht
 -----------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrookje, zo snel mogelijk afgeven (omkring wat past)
Naam: __________________________________________________ klas: __________

18 september,Tillegembos, Sint-Michiels
 kan niet rijden / gaat rechtstreeks

25 september: Koude Keuken, Sint-Andries
 kan niet rijden / gaat rechtstreeks

2 oktober: Ryckevelde, Sijsele
 kan niet rijden / gaat rechtstreeks


9 oktober: Zevenkerke, Abdijschool Zevenkerke
kan niet rijden/gaat rechtstreeks

Handtekening ouder(s):

