RUN 2018 Lutje RUN
Organisatie
Stichting Ultraloop Winschoten in samenwerking met AV AQUILO, onder auspiciën van de
Atletiekunie.
Starttijden zaterdag 8 september 2018
Lutje RUN verschillende starts vanaf 09.00 uur
Startplaats
Alle starts vinden plaats op de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten.
Parcours
Het parcours is een 1 kilometer lang vlak en verkeersvrij heen en weer parcours over de Stikkerlaan in
Winschoten. De 500 meter volgt de halve route.
Lutje RUN
Er worden 3 afstanden gelopen, 0,5 km (4-6 jaar), 1 km (7, 8, 9/10, 11/12 jaar) en 2 km (13 en 14/15
jaar).
Tijdregistratie
Voor de tijdregistratie van de jeugdlopen over 1 en 2 km wordt een Mylaps chip gebruikt. Op de 500
meter is er geen tijdsregistratie.
Tijdregistratie Lutje Run
Tegelijk met het afhalen van de startnummers krijgen de deelnemers een chip. De chip wordt direct na
de finish weer ingenomen.
Inschrijving Lutje RUN
Nadere informatie over deelname wordt geplaatst op onze website http://www.runwinschoten.nl
Inschrijven kan ook via de website.
De Lutje RUN kent de volgende ( leeftijds-)categorieën:
0,5 km:
Meisjes/jongens 4-6 jaar
1 km:
Meisjes/jongens 7 jaar
Meisjes/jongens 8 jaar
Meisjes/jongens 9/10 jaar
Meisjes/jongens 11/12 jaar
2 km:
Meisjes/jongens 13 jaar
Meisjes/jongens 14/15 jaar
Inschrijving algemeen
Inschrijven tot en met 29 augustus 2018 24.00 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 Lutje RUN
beperkt na-inschrijving tot en met 30 augustus 2018 24.00 uur. De naam komt dan niet op het
startnummer te staan en het aantal beschikbare startnummers is beperkt. Voor de kinderen in de
leeftijdscategorie 4-6 jaar loopt de na-inschrijving 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 helaas 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., PR).
Bij afmelding wordt geen geld teruggestort.
Overzicht inschrijfgelden
Lutje RUN
500 meter € 3
1 en 2 km € 4,50 (incl. huur chip)
Afhalen startnummers
Vrijdagmiddag 7 september van 14.00-21.00 en zaterdag 8 september 07.00-08.00 uur in de Sporthal.
Uitslagen
De uitslagen worden op de website http://www.runwinschoten.nl geplaatst.
Herinnering / prijzen Lutje RUN
Alle deelnemers ontvangen een speciale RUN-herinnering. Voor de nummers één, twee en drie van de
1 en 2 km in de verschillende categorieën zijn bloemen en bekers beschikbaar. Op de website kan een
certificaat worden gedownload. Voor de school met relatief de meeste kinderen is er een wisselbeker.
Lutje Opstap
Net als in de vorige jaren is er een Lutje Opstapcursus voor de jeugd in samenwerking met
Atletiekvereniging Aquilo zodat de kinderen goed voorbereid aan de start van de Lutje RUN kunnen
staan. De Lutje Opstapcurs wordt georganiseerd op zaterdag 1 september van 10.00-11.30 uur en
woensdag 5 september van 18.00-19.30 uur. De locatie is Boreas Atletiekcentrum aan de Bovenburen
110 in Winschoten.. De Lutje Opstap is voor iedereen die meedoet aan de Lutje RUN op 8 september
en is gratis. Opgave is niet nodig.
Uitgebreide folder
Alle kinderen die zich opgeven voor de Lutje RUN krijgen een kort voor de Lutje RUN folder met
veel informatie over de loop en de startprocedure.
Nog vragen?
Veel informatie is te vinden op: http://www.runwinschoten.nl
Vragen over de wedstrijden lutjerun@runwinschoten.nl
Algemene informatie aan te vragen via e-mail: info@runwinschoten.nl

