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RABOBANK JEUGDLOOP - Sponsorloop voor Kika

ZONDAG 8 OKTOBER 2017 - MARKT MEERSSEN
Programma Jeugdlopen 2017
12.00 – 15.00 Daginschrijving bij café De Keizer

16.00		

Jeugdloop 800 meter

13.00 – 17.00 Entertainment

16.10		

Samenkomen kinderen

15.30 		

Samenkomen kinderen

				

400 meter (4-5-6 jaar)

					

1200 meter (10-11-12 jaar)

16.20		

Jeugdloop 400 meter

15.40 		

Jeugdloop 1200 meter

16.45		

Prijsuitreiking Jeugdloop op de Markt

15.50			

Samenkomen kinderen

17.00		

Einde programma Jeugdloop

					

800 meter (7-8-9 jaar)

Af sta nden 400 m - 800 m en 1200 m

www.marathonmeerssen.nl

Doe mee aan de Jeugdloop
en haal geld op voor KiKa
Alle deelnemers ontvangen na afloop een medaille. Voor de winnaars is er een
prijs en voor de school met de meeste deelnemers een wisselbeker. Tevens is
er een speciale schoolprijs van Rovi Sport.
PROGRAMMA
Op zondag 8 oktober gaat voor de 10e keer de Jeugdloop van start.
Dit jaar zijn er weer 3 categorieën:
Categorie

Parcours

Starttijd

10-11-12 jaar

1200 meter

15.40 uur

7-8-9 jaar

800 meter

16.00 uur

4-5-6 jaar

400 meter

16.20 uur

Voor de kinderen worden er diverse activiteiten verzorgd op deze dag.
INSCHRIJVEN
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50. Inschrijven kan via onze website www.marathonmeerssen.nl.
Hier vind je ook alle informatie. Schrijf je online in en download hier het KiKa
registratieformulier om direct jouw sponsorgeld op te halen. Je kunt ook zelf of met
de hele klas actie ondernemen voor KiKa.
Kom je inschrijven bij de Rabobank Meerssen en ontvang een blauw rugzakje met bidon
en spaarpot! Kijk op onze website voor de data en tijd.
AFHALEN STARTNUMMER EN NA-INSCHRIJVING
Je startnummer kun je op zaterdag 7 oktober tussen 13.30 – 17.00 uur en op
zondag 8 oktober tussen 12.00 – 15.00 uur op de markt in Meerssen bij café De Keizer
ophalen. Het KiKa sponsorfomulier- of bijdrage kun je op beide dagen inleveren.
Kom naar de Jeugdloop van Marathon Meerssen op 8 oktober a.s. en breng
al je supporters mee! Mascotte Sammy is ook dit jaar weer aanwezig.

Marathon Meerssen wedstrijdsecretariaat: Prins Clauslaan 39, 6241 GK Bunde,
Nederland, T 043 3520615, wedstrijdsecretariaat@marathonmeerssen.nl

