
23e JOGGING SUPERPRESTIGE  2017 
VOLWASSENEN

 1e loop
Zelzate 

vrijdag 19 mei 2017
start: 19u30

 2e loop
Watervliet

dinsdag 4 juli 2017
start: 19u30

 3e loop
  Sint Margriete

vrijdag 21 juli 2017 
start: 19u30

 5e loop
Maldegem

16 sept.2017 
start: 18u30

 6e loop
Sint-Laureins

vrijdag 22 sept. 2017
start: 18u45

7e loop De Comer 
Sint-Laureins

zondag 22 okt. 2017 
start: 14u30

 4e loop
Bentille

vrijdag 8 sept. 2017 
start: 19u30

Pittoreske dorpjes, langs dijken, kreken en korenvelden, 
parken, en natuurgebieden

Elke wedstrijd bloemen voor winnaars cat. -40 en cat. +40 bij 
de heren en de dames per afstand

Elke wedstrijd omvat 5 - 10 - 15 km met computeruitslagen.

 Omloop: 

 Prijzen: 
 Afstanden: 

Om als volwassene in aanmerking te komen voor het 
eindklassement moet men aan minimum 5 van de 7 wedstrij-
den van eenzelfde afstand deelnemen waarvan de 4 beste 
deelnames meetellen voor:

 Klassement: 

 Criterium: Per afstand en alle categorieën: 1ste:12,5€ - 2de: 8,00€ - 3de: 
6,00 €
Categorie heren: -19j(5km),-40,+40,+50,+60,+70 (bloemen)
dames: -19j(5km),-40,+40,+50,+60

Apart klassement en prijzengeld voor dames en heren Open categorie: 

 Extra prijs: Iedere volwassene die aan 6 of 7 wedstrijden deelgenomen 
heeft ontvangt een extra prijs.

 1° plaats: 
 2° plaats:  
 3° plaats: 

 25€ 
 20 €  
 15 € 

 25€ 
 20 €  
 15 € 

 15€ 
 10 €  
   5 € 

15 km               10 km               5 km

20e JOGGING SUPERPRESTIGE  2017 
JEUGD

 1e loop
Zelzate 

vrijdag 19 mei 2017
start: 18u45

 2e loop
Watervliet

dinsdag 4 juli 2017
start: 18u45

 3e loop
  Sint Margriete

vrijdag 21 juli 2017 
start: 18u45

 5e loop
Maldegem

16 sept.2017 
start: 17u30

 6e loop
Sint-Laureins

vrijdag 22 sept. 2017
start: 18u00

7e loop De Comer 
Sint-Laureins

zondag 22 okt. 2017 
start: 13u45

 4e loop
Bentille

vrijdag 8 sept. 2017 
start: 18u45

Beste kinderen doen jullie mee aan deze loopwedstrijden ?

*Kinderen met de leeftijd t/m 8 jaar nemen deel aan de 500m
*Kinderen met de leeftijd van 9 en 10 jaar nemen deel aan de 1000m
*Kinderen met de leeftijd van 11 en 12 jaar nemen deel aan de 1500m

 Afstanden: 

 Criterium: 

 Extra prijs: 

Elke wedstrijd een trofee of medaille voor 1e jongen en 1e 
meisje per afstand

De 4 beste deelnames tellen mee.

Iedere jongen of meisje die aan 5-6 of 7 wedstrijden deelge-
nomen heeft ontvangt eveneens een trofee.


