
               

21 Ste  RUN 

 
 

Zaterdag 01 juni  2013 
 

SPORTPARK BAVIKHOVE 
 

 

 

 

                              

 

 

 
 

 

 

 

 

27
ste

 JOGGINGCRITERIUM – 15
de

 JEUGDJOGGINGCRITERIUM 

VAN HARELBEKE 

 

Met medewerking van SPORTRAAD HARELBEKE 

 

Organisatie: VZW FEESTCOMITEE MANDENMAKERSWEG 

BAVIKHOVE 

 

 

since 1986 



PROGRAMMA EN INFO: 

 
Er is ruime parking op het Marktplein aan de Kerk. Wandelafstand 2 minuten. 

 

VANAF 14.00 uur: inschrijvingen voor de jeugdreeksen, jogging en prestatieloop 

 

OM 15.30 uur: start eerste jeugdreeks ( 2007 - 2006 - 2005): 500 meter 

 

OM 15.50 uur: start tweede jeugdreeks (2004 - 2003) :  500 meter 

 

OM 16.10 uur: start derde jeugdreeks (2002 - 2001): 1000 meter 

 

OM 16.45 uur: prijsuitreiking van de jeugdreeksen.  Medaille 1-2-3. 

In de jeugdreeksen lopen de jongens en meisjes apart. 

 

OM 17.45 uur: PRESTATIELOOP EN RECREATIELOOP (START TO RUN) 

  

Gezamelijke wegwedstrijd 

 

over 11 km of 3 ronden voor de HEREN,  

over 7 Km300 of 2 ronden voor DAMES,  

over 3 Km 650 of 1 ronde voor de junioren en voor de start to runners; 

 

Gratis verfrissing bij aankomst, geschonken door HUIS MARIA HULSTE.  

Gratis T-shirt bij inschrijving. 

 

OM 19.30 uur: prijsuitreiking wegwedstrijd. Medaille 1-2-3 voor iedere categorie. Gratis 

PETRUS - pakket, geschonken door  BROUWERIJ BAVIK voor iedere aankomende 

deelnemer. 

 

INSCHRIJVINGSGELD: 

 

Jeugdreeksen 2,5 €  

Recreatieloop: vooraf: € 6 /dag zelf: € 7 

Prestatieloop: vooraf: € 6 /dag zelf: € 7 

 

VOORAF INSCHRIJVEN: (telefonisch of E-mail )tot uiterlijk 27 mei 2013      

 ( Reknr:  652-8003256-62) 

 

Defoort Hendrik:  0486/67.74.50   hendrik.defoort@telenet.be 

 

Delporte Luc: 0474/63.29.03 luc.delporte@telenet.be 

 

Defoort Jonas : 0499/34.96.77  jonasdefoort@hotmail.com  
 

mailto:hendrik.defoort@telenet.be
mailto:luc.delporte@telenet.be
mailto:jonasdefoort@hotmail.com


 

VANAF 20.30 UUR KIPFESTIJN MET FRIET 

 

De deelnameprijs bedraagt: 

- €  13 voor een volwassene  

- € 7 voor een kind tot 12 jaar.  

- 1 normale consumptie inbegrepen. 

 

Kaarten zijn te koop bij de leden van het bestuur op bovenvermelde coördinaten, alsook in  

de cafetaria van de Sporthal Bavikhove.  

 

U kunt ook telefonisch reserveren of per E-mail, met vermelding van het aantal 

volwassenen en/of kinderen.  

Bedrag te storten op rekeningnummer: 

652-8003256-62 met vermelding van : 

“PETRUS-RUN 2013 kip ” tot uiterlijk 27 mei  2013. 

 

Er wordt enkel rekening gehouden met betaalde reservaties. 

 
Er zijn 12 categorieën in het JoggingCriterium:  (OPGELET  wijziging bij M1/V1 en M2/V2)  

   

MANNEN   VROUWEN 

   M1     V1    geboren in ’98 – 2003 of  10 jaar   t.e.m.   15 jaar oud in 2013 

  M2  V2 geboren in ‘84 – ’97 of  16 jaar   t.e.m.   29 jaar oud in 2013 

   M3  V3  geboren in ’74 -  ’83 of  30 jaar   t.e.m.   39 jaar oud in 2013 

   M4  V4  geboren in ‘64 – ’73 of  40 jaar   t.e.m.   49 jaar oud in 2013 

   M5  V5  geboren in ‘54 – ’63 of  50 jaar   t.e.m.   59 jaar oud in 2013 

   M6   V6 geboren in ‘53 en vroeger  of  60 jaar en ouder in 2013 

 

 Per wedstrijd ( M1 / V1  - Vrouwen  -  Mannen ) worden punten toegekend volgens volgorde 

 van aankomst en volgens aantal deelnemers.  

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

                      


