Open Jeugd Wintercompetitie 2018
Douwe Kleefstraloop + Lwd-Marsum-Lwd + Rondje Goutum
3 x lopen voor een speciale combinatieprijs van € 10,- (t/m 15 jr.)
Deelname is alleen mogelijk bij online VOORINSCHRIJVING t/m 5 jan.

3 x 1 km Kidsrun t/m 10 jaar
3 x 2.5 km 11 t/m 14 jaar
2 x 5 km + 1 x 4EM 15 t/m 17 jaar

7 januari - 4 februari - 4 maart
7 januari - 4 februari - 4 maart
7 januari - 4 februari - 4 maart

Gouden Leeuw Lopen:




Deelname is alleen mogelijk via online VOORINSCHRIJVING bij Douwe Kleefstraloop.
Voor de jeugd t/m 15 jaar geldt een speciale combinatieprijs van € 10,00 voor deelname aan alle 3 de
lopen. Dit is inclusief een medaille bij elke loop en je loopt automatisch mee voor de Open Jeugd
Wintercompetitie. Je 'gouden' startnummer is geldig voor alle drie de lopen. Bewaar het dus goed! Je
startnummer is niet geldig voor de verloting.
Deelnemers van 16 en 17 jaar betalen voor deze 3 lopen € 12,50 zonder medaille (incl. speciale
medaille na afloop Rondje Goutum € 15,- ) Ook hier geldt het 'gouden' startnummer weer voor alle drie
de lopen, en doet wel mee met de verloting.

Inschrijven per wedstrijd kan natuurlijk ook. Het inschrijfgeld per wedstrijd:
 Jeugd t/m 15 jaar:
€ 5-, / bij online voorinschrijving € 1-, korting (incl. medaille)
 16 jaar en ouder:
€ 7-, / bij online voorinschrijving € 1-, korting (excl .medaille)
 Na-inschrijven tot 15 minuten voor de start.
 Voor alle deelnemers Vifit sportdrank en warme chocomelk na afloop.

Heb je aan tenminste 2 van de 3 lopen mee gedaan? Dan kom je in het klassement van de Open Jeugd
Wintercompetitie en maak je kans op een mooie beker. Na de 3e loop wordt het eindklassement per
leeftijdscategorie opgemaakt. Hierbij kijken we naar de 2 beste uitslagen die je in de 3 lopen hebt gelopen.
Je mag dus één loop missen.

Kijk voor alle informatie en online voorinschrijving op: www.lopeninleeuwarden.nl
Graag tot ziens !

