
Definitief tijdschema 20-4-19 bij DJA Zundert

WL: Ans Schellekens

SR: Waldo Snepvangers 

Looponderdelen Technische onderdelen

10.00 uur 40 m B pup meisje 10.35 uur hoogspringen B pup j + m

10.10 uur 40 m B pup jongen 11.35 uur hoogspringen B pup j + m

10.20 uur 40 m C pup meisje

10.25 uur 40 m C pup jongen

10.30 uur 40 m mini pup meisje

10.35 uur 40 m mini pup jongen Bak 1

10.45 uur 60 m A pup meisje 10.00 uur ver JC

11.00 uur 60 m MD 10.30 uur ver MC

11.30 uur 60 m A pup jongen 11.30 uur ver MD

11.40 uur 80 m MC 13.00 uur ver JD

11.45 uur 80 m JD

11.55 uur 100 m JC, finale Bak 2

10.00 uur ver mini pup j + m

12.25 uur 600 m mini pup j + m 10.30 uur ver A pup jongen

12.30 uur 600 m MC * 11.30 uur ver C pup j + m

12.35 uur 1000 m B pup meisje 12.30 uur ver A pup meisje

12.45 uur 600 m JC *

12.50 uur finale 80 m JD

12.55 uur finale 80 m MC 10.55 uur balwerpen mini pup j + m

13.00 uur finale 60 m MD 11.30 uur balwerpen B pup meisje

13.15 uur 1000 m A pup jongen 2s 12.40 uur balwerpen C pup j + m

13.25 uur 600 m C pup j + m 13.15 uur balwerpen B pup jongen

13.30 uur 1000 m A pup meisje

13.35 uur 300 m JC *

13.40 uur 300 m MC * 10.00 uur discus MC

13.45 uur 600 m JD * 13.00 uur discus MD

13.50 uur 1000 m B pup jongens 14.15 uur discus JD

14.00 uur 600 m MD * 2s

10.00 uur kogel MD

10.40 uur kogel JD

11.05 uur kogel JC

11.30 uur kogel A pup meisje

12.15 uur kogel A pup jongen



MD JD

10.00 uur kogelstoten 10.40 uur kogelstoten Bij CD jun:

11.00 uur 60 m 11.45 uur 80 m Bij looponderdelen t/m 100 m worden series gelopen,

11.30 uur verspringen 12.50 uur finale 80 m gevolgd door een finale waarbij de 6 snelst gelopen

13.00 uur 60 m finale 13.00 uur verspringen tijden uit de series doorgaan naar de finale. 

13.00 uur discuswerpen 13.45 uur 600 m Indien er maar 1 serie is, zal dit direct de finale zijn en 

14.00 uur 600 m 14.15 uur discuswerpen komt de geplande finale te vervallen.

Bij de overige looponderdelen worden alleen series op tijd 

MC JC gelopen, aangeduid in het chronoloog met*

10.00 uur discuswerpen 10.00 uur verspringen 

10.30 uur verspringen 11.05 uur kogelstoten Bij de werponderdelen en het verspringen krijgt iedereen 

11.40 uur 80 m 11.55 uur 100 m finale 4 pogingen.

12.30 uur 600 m 12.45 uur 600 m 

12.55 uur finale 80 m 13.35 uur 300 m 

13.40 uur 300 m 

mini pup meisjes mini pup jongens

10.00 uur verspringen 10.00 uur verspringen 

10.30 uur 40 m 10.35 uur 40 m

10.55 uur balwerpen 10.55 uur balwerpen

12.25 uur 600 m 12.25 uur 600 m 

C pup meisjes C pup jongens

10.20 uur 40 m 10.25 uur 40 m

11.30 uur verspringen 11.30 uur verspringen 

12.40 uur balwerpen 12.40 uur balwerpen

13.25 uur 600 m 13.25 uur 600 m 

B pup meisjes B pup jongens

10.00 uur 40 m 10.10 uur 40 m

10.35 uur hoogspringen 11.35 uur hoogspringen

11.30 uur balwerpen 13.15 uur balwerpen

12.35 uur 1000 m 13.50 uur 1000 m 

A pup meisjes A pup jongens

10.45 uur 60 m 10.30 uur verspringen 

11.30 uur kogelstoten 11.30 uur 60 m

12.30 uur verspringen 12.15 uur kogelstoten

13.30  uur 1000 m 13.15 uur 1000 m 
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