3e Persbericht

Runnersworld Tilburg T-Meeting
Op tweede pinksterdag, maandag 13 juni 2011, vindt de eerste editie plaats van de TMeeting, een nieuw jaarlijkse atletiekwedstrijd van Tilburg. Deze wedstrijd vindt plaats op de
nieuwe atletiekbaan van Tilburg, in het sportpark aan de Goirleseweg. Deze baan is voorzien
van MONDO-toplaag en is daarmee van Olympisch niveau en erg geschikt voor snelle tijden
op de korte afstanden. De T-meeting is een wedstrijd waarbij de sprintonderdelen centraal
staan.
Talentenstrijd op de 100 meter
De 100 meter voor de mannen tijdens de T-Meeting wordt maandag 13 juni een echte
talentenstrijd. Het veld wordt aangevoerd door de atleten uit het nationale neo-senioren
estafette team (senior-atleten onder 23 jaar). De neo-senioren willen tijdens de T-Meeting
de limiet op de estafette lopen. Hiervoor krijgen ze tegenstand van het mannenteam van
Attila dat momenteel de ranglijsten in Nederland aanvoert op de 4x100m. Deze wedstrijd zal
ongeveer om 11:45 uur plaatsvinden.
Hinkstapmeeting in Tilburg
Met eigen atleet Sander Hage als gastheer komen maandag 13 juni, 12 hinkstapspringers
naar Tilburg. Alle hinkstapspringers zijn terug te vinden in de top20 van Nederland bij de
senioren of junioren. Volgens Sander Hage (zilver bij hinkstapspringen op het Nederlands
Kampioenschap, goud op de Nederlands Studenten Kampioenschap) moet dit een jaarlijkse
Hinkstapmeeting worden voor binnen en buitenlandse topatleten. Hinkstapspringen is in
Nederland nog niet populair. AV-Attila wil daar verandering in brengen, het is immers net zo
spectaculair als polsstokspringen. De 1e editie van de Runnersworld Tilburg T-Meeting is daar
het begin van. Het hinkstapspringen begint om ongeveer 15:00 uur.
De Runnersworld T-Meeting vindt plaats op 13 juni 2011 en begint om 11:00 uur met de
400m. Rond 15:30 uur komen de jongste atleten uit de regio in actie op de 1km.
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