organiseert

De 6 Uren

van LOOS
Label Départemental

Zondag 26 Maart 2017
« Parc de loisirs et de nature » van LOOS

6 uren loop- en wandelwedstrijd
Solo of per ploeg met 4 lopers maximum
Inschrijving: Solo of per ploeg met 4 lopers maximum
- open voor atleten geboren vanaf 1996.
- daginschrijving: van 8h00 tot 9h30.
- 15 € solo (18 € daginschr)
- 50 € ploeg (55 € daginschr)
Te storten op IBAN :FR7615629027300005359820149 BIC : CMCIFR2A
met vermelding van naam van de deelnemer.
Inschrijvingsprijs:

Afhalen startnummer: vanaf 8h00 in het « parc de loisirs et de nature de
Loos » op het einde van de Boulevard de la République.
Parcours : 1560,46 m (officieel opgemeten) in « parc de loisirs de Loos ».
Bevoorrading bij elke doorkomst.
Tijdopmeting met chip : Waarborg 10 euro.
De chip dient na de wedstrijd terugbezorgd te worden.
Bij opgave : chip inleveren bij startnummerstand.
Vertrek : 10h00
Aandenken : voor alle deelnemers
Burgerlijke aansprakelijkheid: De organisatoren hebben een verzekering
afgesloten bij de MACIF. Leden van de atletiekbond zijn via die weg
normaalgezien verzekerd. Aan andere deelnemers wordt uitdrukkelijk
geadviseerd zich persoonlijk te verzekeren.
Er is een dokter aanwezig om medische bijstand te verlenen.
Eetgelegenheid is ter plaatse voorzien.
Resultaten op http://www.courirensemble.com
Inlichtingen: Eric Henrion : + 33 6 37 39 32 22
Jean-Claude Druart: + 33 6 76 99 51 45

Inschrijvingsformulier ploeg

Lopen

Wandelen

(Schrappen wat niet past)

PLOEG: ……………….
e-mail :………………………………………

Kapitein :
Naam: .......................Voornaam: ……..…………. Licentienummer: ………...........

Adres : ……………………………………………………………………
1ster lid:
Naam: .......................Voornaam: ……..…………. Licentienummer: ………..........

2de lid:
Naam: .....................Voornaam: ……..…………. Licentienummer: …………..........

3de lid:
Naam: ......................Voornaam: ……..…………. Licentienummer: ………….........
Inschrijving: 50 € per ploeg (55 € daginschr)
VERPLICHT document :
geldig op het moment van de manifestatie.
tegenindicaties vertoon voor het beoefenen van sport in wedstrijdverband. Dit
getuigschrift is minder dan 1 jaar oud.
Met mijn inschrijving voor de 6 uren van Loos ken en aanvaard ik het volledige
wedstrijdreglement te vinden op: www.courirensemble.com.

Datum :………………..

Handtekening van de kapitein:

Te zenden naar Eric HENRION
30, avenue de la Liberté
59840 PÉRENCHIES
courirensemble@wanadoo.fr

Inschrijvingsformulier solo

Lopen

Wandelen (Schrappen wat niet past)

Naam: ……………………… Voornaam: ………………………
Geboortejaar: 19….

Geslacht: M of F

Licentienummer: ……………………… Bedrijf: ………………………
E-mail :……………………………………………………….

Volledig adres:…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….......
Inschrijving: 15 € per ploeg (18 € daginschr)
VERPLICHT document :
geldig op het moment van de manifestatie.
tegenindicaties vertoon voor het beoefenen van sport in wedstrijdverband. Dit
getuigschrift is minder dan 1jaar oud.
Met mijn inschrijving voor de 6 uren van Loos ken en aanvaard ik het volledige
wedstrijdreglement te vinden op: www.courirensemble.com.
Datum :………………..

Handtekening:

Te zenden naar Eric HENRION,
30, avenue de la Liberté
59840 PÉRENCHIES
courirensemble@wanadoo.fr

