ENCIBERGLOOP
73e editie van de mooiste cross van Nederland

ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
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Programma

09.00 uur Start wandelprogramma
(6,5 km, 19 km en 13,5 km)
11.00 uur Korte cross 4450 meter
12.00 uur Lange cross 8750 meter
13.15 uur Jeugdloop 2140 meter
13.45 uur Jeugdloop 1150 meter
14.00 uur Jeugdloop 1000 meter
14.15 uur Jeugdloop 500 meter

Inschrijven

Voorinschrijven kan via de website encibergloop.nl
tot 31oktober 2019. Na-inschrijven kan op de dag
zelf tot een half uur voor de wedstrijd. Vanaf 09.00
uur is het terrein toegankelijk voor deelnemers en
publiek! Wandelen uitsluitend inschrijven op de dag
zelf bij het inschrijfbureau.
Kijk voor meer informatie op onze website.

Korte cross, lange cross, jeugdloop en wandelen

ENCIBERGLOOP ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
INSCHRIJVEN
Voorinschrijven kan via de website encibergloop.nl tot en met 30 oktober 2019.
Na-inschrijven voor alle onderdelen op de wedstrijddag zelf tot een half uur
vóór de start van de afstand waaraan je meedoet.
Korte en lange cross voorinschrijven € 8,00, na-inschrijven € 10,00.
Jeugdloop 2140 m. voorinschrijven € 6,00, na-inschrijven € 8,00.
Jeugdloop 1150 m. voorinschrijven € 5,00, na-inschrijven € 7,00.
Jeugdloop 500 en 1000 m. voorinschrijven € 3,00, na-inschrijven € 4,00.
HET PROGRAMMA
Het wedstrijdterrein gaat open om 9.00 uur. Om 11.00 uur beginnen we met
de korte cross van 4450 m voor dames en heren.
Om 12.00 uur volgt de lange cross van 8750 m. Om 13.15 uur is het tijd
voor de verschillende jeugdlopen. De prijsuitreikingen vinden aansluitend
aan de gelopen afstanden plaats.
11.00 uur korte cross 4450 m
12.00 uur lange cross 8750 m
13.15 uur: jeugdloop 2140 m voor jeugd geboren in 2001 t/m 2004 (15 t/m 18 jaar)
13.45 uur: jeugdloop 1150 m voor jeugd geboren in 2005 t/m 2008 (11 t/m 14 jaar)
14.00 uur: jeugdloop 1000 m voor jeugd geboren in 2009 en 2010 (9 t/m 10 jaar)
14.15 uur: jeugdloop 500 m voor jeugd geboren in 2011 en later (2 t/m 8 jaar)
Wandelafstanden: 6,5 km (start 9-12 uur) / 13,5 km (start 9-11 uur) / 19,5 km
(start 9-10 uur). Aankomst uiterlijk 16.00 uur.
DE LOCATIE
De toegang is via de Lage Kanaaldijk in Maastricht. Komende vanuit het centrum
is de toegang aan de rechterkant, voorbij het AINSI-gebouw.
De toegang wordt aangegeven met borden met de tekst ‘d’n Observant’.
Voor auto’s is er voldoende parkeerruimte bij de parkeerplaats van de ENCI.
Auto’s mogen het terrein niet op! Fietsers kunnen doorfietsen tot aan de vijver....
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