
Beste sportieveling,

Binnen iets meer dan een week staat de eerste editie van de Kerstrun Kinrooi op het
programma. Lees onderstaande briefing goed door zodat je niet voor verrassingen komt te
staan. Voor of na de run kan je ook nog genieten van een gezellige kerstmarkt.
Verschillende lokale verenigingen baten een standje uit waar je van diverse lekkernijen kan
genieten.

Ken jij nog deelnemers die wensen deel te nemen, motiveer hun dan om zo snel mogelijk in
te schrijven. Vroege inschrijvers (tot zondag 11 december) worden beloond met een
gepersonaliseerd startnummer. Er kan ingeschreven worden tot vrijdag 16 december 12h.
Beperkte daginschrijvingen zullen mogelijk zijn maar dan betaal je €2 extra.

1. Locatie + parking
De start en finish liggen op het dorpsplein in Kinrooi.
Adres: Dorpsplein 1, 3640 Kinrooi

Parkeren kan op een van de voorziene parkeerplaatsen of in de omliggende zijstraten.
P1: toegankelijk via N73
P2: toegankelijk via Neeroetersesteenweg. (1-richtingsverkeer op Kloosterstraat)

2. Programma

15h00 start kerstmarkt
16h00 opening wedstrijdsecretariaat
17h00 start kidsrun 500m
17h30 start kidsrun 1000m
18h30 start 5km
19h30 start 10km

https://goo.gl/maps/G9CNfrgU7dn6H6KR9


3. Parcours

Voor de kidsrun is er een verkorte ronde van 500m.
De grote ronde is 1,68 km.

Kidsrun 500m: 1x kleine ronde
Kidsrun 1000m: 2x kleine ronde
Voor de kinderen wordt er begeleiding voorzien. Indien gewenst kunnen de ouders bij de
allerkleinsten het rondje ook meestappen.

5km: 3x grote ronde
10km: 6x grote ronde

Kleine ronde:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11813418/looproute/kerstrun-kinrooi-kids

Grote ronde:
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11813413/looproute/kerstrun-kinrooi

4. Podiums & prijzen

Voor de 5km en 10km zijn er geldprijzen voorzien voor de eerste 3 dames en heren.
1. €50
2. €30
3. €20

De podiumceremonie wordt voorzien na afsluiten van de volledige reeks.
Ook de best verklede sporter zal in de prijzen vallen.

Voor de kids wordt er voor iedereen een medaille voorzien en een groeps podium gehouden.
De best verklede jongen en meisje krijgen een extra prijs.

5. Verlichting
Er is voldoende straatverlichting. Eigen lampjes is niet nodig.

6. Fotoservice
Elke startnummer is voorzien van 2 unieke QR-codes. Het is erg belangrijk dat deze
zichtbaar gedragen worden aan de voorkant. Dankzij deze QR-codes kan je achteraf op de
website van Trisport MnK jouw foto's terugvinden op basis van je startnummer. Houd ook
zeker onze facebookpagina in het oog.

7. Startnummers + (beperkte) daginschrijving
Gelieve op voorhand de PDF met deelnemerslijst te raadplegen. Noteer alvast je
startnummer zodat het afhalen vlot verloopt voor alle deelnemers. Startnummers met
timingchip af te halen aan de voorziene balie (speldjes zijn beschikbaar).

Daginschrijvingen sluiten 20 min voor de start van iedere reeks.

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11813418/looproute/kerstrun-kinrooi-kids
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/11813413/looproute/kerstrun-kinrooi


Bekijk ook zeker eens onze volgende events:
● Trailrun Bergerven 4/02/2023
● Zwemloop Maaseik 11/03/2023
● Maastriatlon 1 + 2/07/2023

Trisport MnK
Greuwkensveld 9
3640 Kinrooi
0635.761.160
www.trisportmnk.com

Volg ons op SOCIAL MEDIA voor alle laatste nieuwtjes.
Facebook: https://www.facebook.com/trisportmnk
Instagram: https://www.instagram.com/trisportmnk/
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