
A. Trainingsdagen voor Kadetten, Scholieren, Junioren, Senioren en Masters (vanaf geb. jaar ‘03, 14j. en ouder)

Atletiekclub D.A.L. is aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) als afdeling van AC Herentals (ACHL).
Bezoek ons ook op het internet, surf naar http://www.acdal.be voor up-to-date informatie.

Trainingen worden gegeven op volgende plaatsen:
- Sportterreinen Mintjens : Heidemolenbaan 75 - Westmalle
- Sporthal "GSA" : Achterstraat - Sint Antonius
- Piste Mariagaarde : Oude Molenstraat 13 - Westmalle
- B.L.O.S.O. Sportcentrum : Vorselaarsebaan - Herentals

Inlichtingen: Trainers (contactgegevens van andere trainers vindt u op onze website)
Naam Adres Telefoon Email

Coninx Michael Berckhovenstraat 58 bus 3 2390 Westmalle 0495 23 98 56 michael.coninx@acdal.be

Organisatie van de trainingen voor het seizoen 2016-2017 (geldig vanaf september 2016!)

1. Competitie-atleten niet-afstandslopers - Groep A  (loop disciplines t.e.m. 400m; werp- en spring disciplines) 
o.l.v. Michael Coninx, Ruben Willekens

Dinsdagavond van 19u30 tot 21u00 Locatie: Piste Mariagaarde
Verdere specialisatie in de gekozen opties met trainingsschema's.

L Iedereen vanaf geboortejaar 2003

Woensdagavond van 18u30 tot 20u30 Locatie: Piste Mariagaarde (zomer)
Specifieke voorbereiding voor competitie-atleten Locatie: Sporthal “GSA” (winter, oktober tot april)

L Vanaf geboortejaar 2003

Vrijdagavond van 19u00 tot 21u00 Locatie: BLOSO Sportcentrum Herentals (winter)
Clubtraining voor competitie-atleten per discipline Piste Mariagaarde (zomer)

L Vanaf geboortejaar 2003

Opmerking: Op zondagochtend zullen er ook trainingen voor competitie atleten georganiseerd worden, echter niet het hele jaar door.
Data van deze trainingen zullen later door de trainers meegedeeld worden. Deze trainingen gaan door op de piste van Mariagaarde.

2. Competitie-atleten afstandslopers  (loop disciplines vanaf 800m) en recreanten - Groep B

Dinsdagavond van 19u30 tot 21u00 Locatie: Sportterreinen Mintjens
Afstandlopen: competitie-atleten en recreanten

L Iedereen vanaf geboortejaar 2003

Woensdagavond van 18u30 tot 20u30 Locatie: Piste Mariagaarde
Afstandlopen: competitie-atleten en recreanten

L Vanaf geboortejaar 2003

Vrijdagavond van 19u30 tot 21u00 Locatie: Piste Mariagaarde
Clubtraining voor competitie-atleten per discipline

L Vanaf geboortejaar 2003
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B. Groepsindeling 14-jarigen en ouder

C. Algemene Informatie

Locaties Plannetjes en een wegbeschrijving hoe de verschillende trainingslocaties te bereiken vindt u op onze website.
Indien u met de auto komt naar de piste te Westmalle, gelieve te parkeren op de daarvoor voorziene parking aan
gebouw Sonnevanck, en te voet verder te wandelen naar de piste..

Uitrusting: De kledij van atleten is in grote mate afhankelijk van de weersomstandigheden, het belangrijkste is een goed paar
loopschoenen. Een drinkbus met water of isotone drank kan ook nuttig zijn.
Verder schaffen alle wedstrijdatleten zich  een  clubtrui  en spikes aan, om deel te kunnen nemen aan competities.
Voor  de  zaaltraining op woensdag zijn stevige trainingspantoffels nodig met lichte zolen, die niet afgaan.

Wedstrijden: Meestal op zaterdag en/of op zondag met begeleiding van de trainers. Informatie hierover ontvang je op training.

Lidgelden (Gebruik hiervoor de overschrijvingsformulieren van DAL.)
€ 100,00 voor het eerste lid
€ 95,00 vanaf het tweede lid

 € 60,00 D.A.L. leden*
* volwassenen vanaf 18 jaar die niet deelnemen aan competities,
men is niet aangesloten bij ACHL of VAL

Het lidgeld wordt betaald via overschrijving op naam en rekeningnummer vermeld in de hoofding. Gelieve in de mededeling de
naam van de atleet of atleten in kwestie te vermelden. Jongeren of volwassenen die zich aansluiten bij de Vlaamse Atletiekliga,
brengen eveneens ieder jaar hun medische fiche ondertekend terug binnen. Nieuwe atleten vullen eenmalig ook nog een
aansluitkaart in, en brengen deze ook ondertekend terug binnen.

D. Algemene regels geldig voor alle atleten

- Het lidmaatschap moet in orde gebracht worden ten laatste op 31 oktober, atleten die dan nog niet in orde zijn, wordt de toegang tot
de training geweigerd. Nieuwe atleten die in de loop van het jaar aansluiten, kunnen maximaal één maand deelnemen aan de
trainingen, te rekenen vanaf hun eerste training, zonder in orde zijn met hun betaling (en medische fiche voor competitie atleten).

- Respect tonen voor begeleiders, materiaal, kleedkamers en mede atleten, evenals voor de natuur bij het trainen in het bos.
- Atleten komen op tijd naar de training (5' voor aanvang aanwezig)
- Bij het uitleggen van een oefening of opdracht door de trainer, zwijgen de atleten en luisteren ze aandachtig zodat de oefening niet

meermaals opnieuw uitgelegd moet worden
- Oefeningen en opdrachten worden deftig uitgevoerd, inzet tonen is een minimum vereiste
- Atleten storen elkaar niet, vechten niet met elkaar of plagen elkaar niet
- Indien er gevraagd wordt om in groep op te warmen, moeten de atleten altijd bij elkaar blijven
- Iedereen helpt bij het opstellen/opbergen van het materiaal, de instructies die de trainer geeft, worden gevolgd
- De training of zaal wordt niet zonder toelating van een trainer verlaten
- Bij trainingen in het bos blijven de atleten op de paden lopen, ze gooien niet met stenen, stokken, ... of andere voorwerpen naar

elkaar.
Lees ook de uitgebreide gedragscode op onze website http://www.acdal.be/documenten/pdf/gedragscode.pdf

Bij het niet naleven van deze regels kunnen sancties tegen een atleet genomen worden.

Voorwaarden

Groep A: Atleten geboren in 2003 en eerder die aan volgende voorwaarden voldoen: 
- atleten die zich willen bekwamen in: loop disciplines t.e.m. 400m of werp- en spring disciplines
- inzet tonen op training
- deelnemen aan competities, gespreid over het hele seizoen moet er aan minimum 10 competities

deelgenomen worden
- regelmaat in de trainingen leggen

Groep B: Atleten geboren in 2003 en eerder die aan volgende voorwaarden voldoen:
Competitie-atleten:
- atleten die zich willen bekwamen in: loop disciplines vanaf 800m
- inzet tonen op training
- deelnemen aan competities
- regelmaat in de trainingen leggen
Recreanten:
- atleten die volledig vrijblijvend aan atletiek willen doen
- inzet tonen op training

http://www.acdal.be/documenten/pdf/gedragscode.pdf

