SPORTDIENST HERSELT PRESENTEERT

Uurregeling alle joggings

KINDERREEKSEN (prijsuitreiking ± 19.00 uur)
REEKS

STARTUUR

AFSTAND

Karamellenkoers °2013- en jonger - kleuters 18.30 uur

Enkele 10-tallen meters gratis

°2012 en 2011 – 1ste en 2de leerjaar - meisjes 18.40 uur

+/- 200 m

€2

en 2 leerjaar - jongens 18.45 uur

+/- 200 m

€2

°2012 en 2011 – 1

ste

de

°2010 en 2009 – 3 en 4 leerjaar

18.50 uur

+/- 400 m

€2

°2008 en 2007 – 5 en 6 leerjaar

18.55 uur

+/- 600 m

€2
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HERSELTS JOGGINGCRITERIUM

PRIJS

Een organisatie van de sportdienst
Herselt in samenwerking met
Herseltse verenigingen

ALLE CATEGORIEËN (prijsuitreiking ± 21.15 uur)
REEKS

STARTUUR

AFSTAND

# RONDEN

PRIJS

Alle leeftijden

19.15 uur

5 km

2 ronden van 2,5 km

€3

Alle leeftijden

20.00 uur

10 km

4 ronden van 2,5 km

€3

Algemene criteriuminformatie:
ꞏꞏ Er wordt gewerkt met een stempelkaart voor het bekomen van de criteriumprijs.
ꞏꞏ Deelnemers aan de eerste 2 joggings ontvangen een stempelkaart en deze dient men bij
elke jogging aan te bieden bij de inschrijving.
ꞏꞏ De criteriumprijs kan afgehaald worden op de Limbergjogging vanaf 21u.
ꞏꞏ Na de Limbergjogging zijn de criteriumprijzen af te halen bij de sportdienst tot 9/9/2019,
Asbroek 1H, 2230 Herselt.
ꞏꞏ Enkele organisatorische afspraken voor de 5 joggings:
»» Elk parcours is verkeersvrij.
»» De uitslagenverwerking gebeurt met weergave van: plaats, tijd, gemiddelde snelheid,
plaats binnen je categorie, correcte weergave van de afstand.
»» De jeugdreeksen, uitgezonderd de karamellenkoers, maken deel uit van het criterium.
»» Op elke jogging is ondersteuning van het Rode Kruis voorzien.
»» Indeling in verschillende categorieën en toekennen van natura-prijzen bij de reeksen
‘alle categorieën’:
- 1ste, 2de, 3de man
- 1ste master vrouw (+45 jaar)
- 1ste, 2de, 3de vrouw
- 1ste man van Herselt
- 1ste master man (+50 jaar)
- 1ste vrouw van Herselt
»» Op elke jogging zal een microwagen en speaker aanwezig zijn.
ꞏꞏ Voorinschrijven kan via www.herselt.be. Dit geeft geen financieel
voordeel, maar je borstnummer ligt klaar aan de inschrijfstand.
• HERSELTS JOGGINGCRITERIUM •

DE 5 HERSELTSE JOGGINGS ZIJN:
‣ 14de Berg-om-loop

vrijdag 31 mei

‣ 3de

vrijdag 7 juni

Dry Eyckenjogging

‣ 13de Kruistocht

vrijdag 14 juni

‣ 16de Ramselse Routeloop

vrijdag 21 juni

‣ 18de Limbergjogging

vrijdag 9 augustus

Wie deelneemt aan 4 joggings uit
dit criterium ontvangt een mooie
criteriumprijs.
Sportdienst Herselt, Asbroek 1H, 2230 Herselt, VTC de Mixx,
Gert, Evy en Miekatrien, (014)53 90 51/53/55, sport@herselt.be

14de Berg-om-loop

3de Dry Eyckenjogging

16de Ramselse Routeloop

Vrijdag 31 mei

Vrijdag 7 juni

Vrijdag 21 juni

Plaats
Bergom
(Herselt)

Plaats
Ramsel (Herselt)

Plaats
Bergom (Herselt)
Startplaats
Voetbalterreinen
KWB-Bergom, Berglaan
Organisatie
samenwerking tussen
de sportdienst en voetbalclub KWB Bergom
Beschrijving parcours
100% zachte ondergrond doorheen de
bossen van het domein Hertberg op een
heuvelachtig parcours.

Startplaats
Voetbalterreinen Dry Eyckenboys, Drie Eikenstraat

Startplaats
Vrije basisschool Ramsel, Schoolstraat 26

Beschrijving parcours
Verkeersvrij en snel parcours in de dorpskern en gedeeltelijk langs de oude spoorweg
Aarschot-Herentals met beklimming van
Ramselberg en eindspurt rond de kleiput.

Organisatie
samenwerking tussen de sportdienst en
oudercomité VBS De Bolster

Organisatie
samenwerking tussen de sportdienst en
voetbalclub Dry Eyckenboys

Kleedkamers
Voetbalkantine Ramsel, B-terrein

Beschrijving parcours
100% zachte ondergrond doorheen de
bossen van het domein Hertberg langs
mooie vennen en bospaden.

18de Limbergjogging
Vrijdag 9 augustus

13de Kruistocht
Vrijdag 14 juni
Plaats
Blauberg (Herselt)
Startplaats
Voetbalterreinen VC Blauberg,
Averbodesesteenweg
Organisatie
samenwerking tussen de sportdienst en het
Rode Kruis

Beschrijving
parcours
Verkeersvrij en snel
parcours op en rond de
Startplaats
gemeenteplein Vest nabij de Limberg, die elke ronde 2
keer dient beklommen te
parochiezaal
worden.
Organisatie
Parking
organisatie van de gevoorzien aan VTC de Mixx
meentelijke sportdienst en
(ongeveer 500m van de start)
Bergstijgers Kempen.
Plaats
Herselt-centrum

Beschrijving parcours
De omloop gaat grotendeels doorheen de
bossen van het domein Hertberg en dit over
het Vegecol-pad. Dit pad is gemaakt van
biologische asfalt en geeft dus een snel
parocurs. Ongeveer 30% van het parcours is
onverhard gebleven. Het is een vlak parcours

Inschrijven
op de Vest
Kleedkamers
In VTC de Mixx
(ongeveer 500m van de
start)

Bij deze jogging kunnen de criteriumprijzen afgehaald worden. Dit kan aan de regiewagen,
vanaf 21u. Na de Limbergjogging zijn de criteriumprijzen af te halen bij de sportdienst,
Asbroek 1 H, 2230 Herselt, tot een maand na deze laatste jogging (9/9/2019)!
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CONTACT Evy Mens: 014/53 90 53 (tijdens kantooruren),
GSM 0474/61 60 97, sport@herselt.be, www.herselt.be
uitslagen dag na de jogging op de website

CONTACT Evy Mens: 014/53 90 53 (tijdens kantooruren),
GSM 0474/61 60 97, sport@herselt.be, www.herselt.be
uitslagen dag na de jogging op de website

