
Gamma Weert
SinGelloop
Op vrijdag 1 oktober 2021 organiseert 
AV Weert de traditionele Singelloop. Een snel 
stratenparcours over de Singels en door het 
centrum van Weert met de finish op de Oude 
Markt.  
 
programma 
18:20 uur      1 km G-atleten 
18:30 uur      1 km   Meisjes   
  geboren 2013 t/m 2015
18:40 uur      1 km  Jongens              
  geboren 2013 t/m 2015
18.50 uur      1 km   Meisjes               
  geboren 2011 t/m 2012
19:00 uur      1 km  Jongens              
  geboren 2011 t/m 2012
19:10 uur      1 km  Meisjes               
  geboren 2008 t/m 2010 
19:20 uur      1 km   Jongens              
  geboren 2008 t/m 2010
19:30 uur      3 km   Meisjes/Jongens   
  geboren 2003 t/m 2007 
19:30 uur      5 km   Vrouwen en mannen               
20:10 uur    10 km   Vrouwen en mannen 
 
inschrijven  
De voorinschrijving sluit 28 september om 
23:59 uur. Inschrijven via www.inschrijven.nl. 
Voor zowel de 5 en 10 km geldt een maximum 
van 400 lopers.
Geen na-inschrijving !!!!
Racerunners kunnen inschrijven voor de 1 km 
(18.40 uur), 3en 5km (19:30 uur)  en 10 km 
(20:10 uur).
1 oktober, vanaf 17 uur, ophalen startnummers 
bij het wedstrijdsecretariaat in BeekCwartier, 
Beekstraat 54, 6001 GJ, Weert. 

inschrijfgeld 
                         voorinschrijving      
1 en 3 km € 2,50 
5 km € 8,00 
10 km € 10,00
AV Weert atleten betalen 50%.
 
prijzen 
1 en 3 km jeugdloop: ereprijzen voor de eerste 
drie aankomenden bij de meisjes/jongens en 
de snelste racerunners bij de meisjes/jongens.
Alle jeugdlopers krijgen een herinnerings-
medaille en bij afhalen startnummer een 
kortingsbon voor een ijsje. 
5 en 10 km km: prijzen in natura voor de eerste 
drie in de categorieën M, M40, M50, M60 en V, 
V35, V45 en de snelste racerunners M/V.

Contact 
wedstrijdorganisatie@avweert.nl

alle info 
www.avweert.nl

De organisatie kan ivm gewijzigde 
coronarichtlijnen het wedstrijdschema 
aanpassen, check daarom de website van 
AV Weert. Bovendien krijgen de lopers 29/30 
september een mailing met de laatste info. 

Vrijdag 1 oktober 2021


