RUN 2019 FunRUN
Organisatie
Stichting Ultraloop Winschoten in samenwerking met AV AQUILO, onder auspiciën van de
Atletiekunie.
Starttijd
Vrijdag 13 september 2019, 20.00 uur
Start- en finishplaats
De start en finish vindt plaats op het Marktplein in Winschoten.
Parcours
Het parcours is een 2500 meter lang, vlak en verkeersvrij parcours in de omgeving van en ten noorden
van het Marktplein in Winschoten.
FunRUN
Er wordt een afstand van 5 km gelopen, gewandeld, nordic walking, wheelen, skeeleren, etc.. Alles is
dus mogelijk. Mocht het na 2,5 km niet meer lukken dan mag je natuurlijk ook uitstappen.
Tijdregistratie
Er is geen tijdsregistratie.
Inschrijving FunRUN
Nadere informatie over deelname wordt geplaatst op onze website http://www.runwinschoten.nl
Inschrijven kan via de website.
Inschrijving algemeen
Inschrijven tot en met 5 september 2019 23.59 uur via de website van MyLaps. U heeft dan
gegarandeerd een startnummer en de naam komt op het startnummer te staan. Er is voor de FunRUN
beperkt na-inschrijving tot en met 13 september 2019 19.00 uur. De kosten zijn dan €1,00 meer. De
naam komt dan niet op het startnummer te staan en loopt door tot de beschikbare startnummers op
zijn.
Inschrijfgeld algemeen
Inschrijving via de website van MyLaps. U betaalt bij inschrijving met Ideal of credit card. Betalen
met Ideal levert geen meerkosten op. Bij betaling met credit card moet er een bedrag van 3% van de
inschrijfkosten worden gerekend. U krijgt een automatische bevestigingsmail van uw
inschrijving. U krijgt een wachtwoord waarmee u op de website van MyLaps zelf wijzigingen kunt
aanbrengen in de door u bij de inschrijving ingevulde gegevens (zoals adres, email-adres, tel.nr.,). Bij
afmelding wordt geen geld teruggestort.
Inschrijfgeld FunRun
€ 5,00 (incl. startnummer met naam)
Afhalen startnummers
Vrijdagmiddag 13 september 2019 van 14.00-18.00 uur in de Sporthal.
Herinnering
Alle deelnemers ontvangen een speciale RUN-herinnering.
Nog vragen?
Veel informatie is te vinden op: http://www.runwinschoten.nl
Vragen over de loop info@runwinschoten.nl
Algemene informatie aan te vragen via e-mail: info@runwinschoten.nl

