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Info: Café Den Breughel: 054 33 47 72 of
Anja Stevens: 0476 240 359
E-mail: yves.de.klerck@telenet.be of
davy_vanderroost@hotmail.com
Wedstrijden:
* Jeugd tot en met 6 jaar: start 14u00 - 400 m
* Jeugd van 7 tot en met 12 jaar: start 14u30 - 800 m
* Jogging (vanaf 13 jaar): start 15u00 - 3,950 km= 1 ronde
7,900 km= 2 ronden
11,850 km= 3 ronden
(De deelnemers aan de jeugdlopen vertrekken 10 minuten voor de start
van aan het café in groep naar de startplaats)
Deelnameprijs: kinderen 3 euro, jogging 5 euro
Prijzentafel:
- Versnapering en drankje voor iedereen bij aankomst + tombolaprijs
- Deelname aan extra tombola met verloting van waardevolle
naturaprijzen (aanwezigheid vereist)
- Medaille voor alle deelnemers aan de jeugdlopen
- Geldprijzen voor de eerste 5 vrouwen en mannen op de langste afstand
(50, 40, 30, 20, 10 EUR)
- Beker voor de eerste 3 vrouwen en mannen van elke afstand
- Beker voor de grootste club geschonken door schepen Marc Torrekens
- Beker voor de 1ste man en vrouw van Groot-Ninove op elke afstand bij
de volwassenen, geschonken door schepen Marc Torrekens
Douchegelegenheid: aan het voetbalterrein van Eendracht Appelterre,
Molenveld, 9400 Appeltere (Volg de pijlen van aan het café = max. 10
min. wandelen). Wie geen douche wenst te nemen, kan zich ook
verfrissen in een daartoe voorziene ruimte aan het café.
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