Mortsel loopt!
Op vrijdag 17 mei 2019 vindt de 7de editie van Mortsel loopt! plaats.
De 320 m en 640 m lopen rond de shelter.
De andere parcours liggen in en rond FORT 4.
NIEUW dit jaar: G-loop voor alle leeftijden!
Parcours van 640 meter, gedeeltelijk onverhard.
vertrek
17.30 uur
17.35 uur
17.40 uur
17.45 uur
17.50 uur
17.55 uur
18.00 uur
18.10 uur
18.20 uur
18.30 uur
18.50 uur
19.10 uur
19.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

7de Mortsel loopt!
run
geboortejaar
kleuterloop 320 m (1 x rond Shelter)
jongens °2013 en later
kleuterloop 320 m (1 x rond Shelter)
meisjes °2013 en later
kinderloop 640 m (2 x rond Shelter)
jongens °2012
kinderloop 640 m (2 x rond Shelter)
meisjes °2012
kinderloop 640 m (2 x rond Shelter)
jongens °2011
kinderloop 640 m (2 x rond Shelter)
meisjes °2011
G-loop 640 m (2 x rond Shelter)
alle leeftijden
kinderloop 1,1 km (1 x ronde)
jongens °2010 en °2009
kinderloop 1,1 km (1 x ronde)
meisjes °2010 en °2009
kinderloop 2,2 km (2 x ronde)
°2008 en °2007
2,2 km (2 x ronde)
°2006 en °2005
3,3 km (3 x ronde)
°2004 en °2003
5 km (2 x ronde van 2,5 km)
°2002 en °2001
5 km (2 x ronde van 2,5 km)
°2000 en vroeger
10 km (4 x ronde van 2,5 km)
°2000 en vroeger

prijs
gratis

1 euro

1 euro
2 euro
2 euro

Wat moet je doen voor Mortsel loopt!?
Vooraf
Digitaal inschrijven

via www.mortsel.be t.e.m. vrijdag 10 mei 2019

Kom naar de sporthal op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur,
maandag 13 mei t.e.m. donderdag 16 mei van 09.00 tot 19.00 uur
• om je eventueel nog in te schrijven
• voor het afhalen van het borstnummer en eventueel chip
Adres

Drabstraat 47, 2640 Mortsel, tel. 03 459 99 93

Op de dag zelf
Kom naar de shelter

om je eventueel nog in te schrijven
adres: Fortstraat 100, 2640 Mortsel
Opgelet: je betaalt 1 euro extra!

Tijdregistratie met chip	de looptijd wordt geregistreerd met behulp van een
borstnummer met chip. Voor de borstnummers breng je
2 veiligheidsspelden mee.
Te verdienen prijzen

• alle kleintjes en deelnemers aan de G-loop krijgen een medaille
• alle winnaars krijgen een verrassing
• verenigingen en scholen met de meeste deelnemers krijgen
ook een prijs, deze worden pas de week nadien meegedeeld

Meer info

V.U.: Erik Broeckx - Boechoutselei 95 2640 Mortsel

 tadsonthaal, Stadsplein 2, onthaal@mortsel.be, 03 444 17 17,
S
www.mortsel.be, www.facebook.com/mortsel.be.

