foto Luc Kenter

Rabobank
OIRSCHOTSE STOELLOOP
zaterdag 12 mei 2018
Wedstrijdgegevens (bijgewerkt 6 febr 2018)
17.30 uur

CANDY-RUN! Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar.
Een wedstrijdje over 300 meter van de Oirschotse stoel
naar de Markt. GRATIS!

18.00 uur

Atletiekunie Wedstrijd over 10 kilometer (4 ronden)
Deelname alleen door houders van een wedstrijdlicentie.

Trimloop voor recreanten (alle leeftijden).
Keuze uit 2,7 - 5,1 - 7,6 of 10 km. Iedereen kan meedoen.
De door de Atletiekunie aanbevolen maximale afstanden
voor jeugd zijn: vanaf 10 jaar 4 km, vanaf 12 jaar 6 km,
vanaf 14 jaar 10 km.
Alle info: www.atletiekoirschot.nl
.

Het loopt lekker bij Atletiek Oirschot!

direct
inschrijven

Voorinschrijving

Uiterlijk dinsdag 8 mei via internet: www.inschrijven.nl
Buitenlandse deelnemers kunnen een e-mail met hun
gegevens sturen naar wedstrijden@atletiekoirschot.nl.

Na-inschrijving

Op de wedstrijddag van 16.00 tot 17.30 uur in Gasterij ‘De
Beurs’ bij de Markt
voor
na
wedstrijd en trimloop
€ 5,00
€ 7,00
leden Atletiek Oirschot
€ 3,00
€ 7,00
kinderen t/m 14 jaar
€ 1,00
€ 1,00
(jeugdleden Atletiek Oirschot gratis)
Voorinschrijvingen worden automatisch geïncasseerd.

Inschrijfkosten

Prijzen wedstrijd

Geldprijzen voor de nummers 1, 2 en 3 in de categorieën:
Mannen Senioren+M35 en M45+
Vrouwen overall
Prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald bij de
prijsuitreiking.

Prijsuitreiking

19.45 uur in Gasterij ‘De Beurs’.

Uitslagen

Op www.uitslagen.nl en www.atletiekoirschot.nl

Kleedruimte

Tenten op de Markt. Toiletten bij Gasterij ‘De Beurs’.

Verzorging

Waterpost op de Markt en muziek om je op te peppen.

Algemeen

Deelname op eigen risico. Deelname verplicht de
deelnemer tot het aanvaarden van de algemene
voorwaarden welke op onze website te lezen zijn.

Parcours

Verkeersvrije wegen door het centrum. De start is 200
meter van de Markt in de Rijkesluisstraat bij de Oirschotse
Stoel, de finish is op de Markt.
Het 1-km punt is op Den Heuvel, bij de keer naar de
fietspad door de kanaalzone
Om 19.15 uur wordt het parcours weer vrijgegeven voor
verkeer en dienen alle lopers binnen te zijn.

Nadere informatie Nellie van Beers (wedstrijdsecretaris), tel 0499-573634 of
wedstrijden@atletiekoirschot.nl
Route

Neem op de A58 (Eindhoven-Tilburg) afrit 8, volg richting
Oirschot.

Parkeren

Parkeren op de Markt is niet mogelijk.
Er is voldoende parkeergelegenheid bij winkelcentrum De
Loop, in de Sint Jorisstraat, de Westerlohof, de Princéehof
en Burgemeester Sandershof.

.

Bekijk nog eens de foto’s van de Oirschotse Stoelloop 2017: www.atletiekoirschot.nl > FOTOBOEK > 2017

