TRAPPENBERGLOOP
3 MAART 2019 | HUIZEN

10.00 uur
1,15 km

10.15 uur
600 m

Jeugdloop

Kabouterloop

Jeugdloop

geboortejaar

Maximaal
1 begeleider

geboortejaar

2009-2013

GOUD*

10.45 uur
2,3km

11.15 uur
2,5 km
5 km of 7,5 km

12.30 uur
10 km (10,5km)

TBL Kort

TBL Lang

2004-2008

Sponsoren goud

Sponsoren zilver
Auto
obedrijf Poll

Nijverheidsweg 21, Huizen Tel.
e 03
35-5262888

www.proﬁle.nl/huizen | ww
ww.poll.nl

Voor meer informatie: WWW.TRAPPENBERGLOOP.NL of INFO@TRAPPENBERGLOOP.NL

TRAPPENBERGLOOP
3 MAART 2019 | HUIZEN
Wedstrijdinformatie
Start/Finish
en Secretariaat:
Museumlaan (achter voorheen Mytylschool De Trappenberg), Crailoseweg
116A, 1272 EX HUIZEN
Parcours:
Bos- en schelpenpaden

De chip voor het registreren van de tijd zit in de startnummers; er kan daarom niet gelopen worden met eigen chip.

Deelname
Iedere deelnemer/ster loopt voor eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt voor geen enkele
schade enige aansprakelijkheid.

Sportmassage
Maak ook kennis met de gratis sportmassage voor of na
de loop.

Inschrijven
Voorinschrijving kan via www.trappenbergloop.nl of
via www.inschrijven.nl. Betalen van inschrijfgeld bij
voorinschrijving is alleen mogelijk via iDEAL. De voorinschrijving sluit op dinsdag 26 februari a.s. om 23.59 uur.

Bij voorinschrijving kan een prachtig dry-fit T-shirt worden
besteld, dat op de wedstrijddag samen met het startnummer kan worden opgehaald.

Prijzen
Alle deelnemers krijgen een wedstrijdattentie. De nummers 1, 2 en 3 van elke jaargroep1 bij de jeugdlopen 1,15
km en 2,3 km ontvangen een prijs. Bij de Lange loop, ontvangen de eerste drie finishers (mannen en vrouwen) en
de eerste drie finishers (mannen en vrouwen) van de
diverse categorieën een bescheiden geldprijs. De prijsuitreikingen vinden plaats op het plein aan de zijkant van de
school. Er zijn GEEN prijzen bij de Kabouterloop en de
Korte loop.

Inschrijfkosten
Prijsuitreiking:
Onderdeel

Voorinschrijving

Na-inschrijving

Kabouterloop (2013-2017)

€ 6,50

€ 7,50

Jeugdloop 1,15 en 2,3 km

€ 6,50

€ 7,50

Korte loop/Lange loop

€ 8,50

€10,00

10.25 uur Jeugdloop 1,15 km,
11.05 uur Jeugdloop 2,3 km,
TBL lang (direct na de finish).

Na-inschrijven kan op de dag zelf tot 45 minuten voor de
start. “PIN betaling” is mogelijk.
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De algemene voorwaarden van de Trappenbergloop zijn te vinden op www.trappenbergloop.nl
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