Programma 27e editie Rabobank Klap tot Klaploop
2e paasdag 17 april 2017
Start:
11.45 uur:
13.00 uur:
13.35 uur:
13.55: uur
14.00 uur:
14.00 uur:

Onderdeel:
Jeugdlopen:
Rabo Nordic Walking/sportief wandelen 10 km
Jan Luikens wedstrijd wheelers en handbikers
Rabobank wedstrijd 10 km;
Fysiotherapie MSK/BAG Kanaalstreek recreatieloop 10 km
Sport-Inn Klok Sport recreatieloop 5 km

Wedstrijden:
Rabobank wedstrijd 10 km; 18 jaar en ouder
Start: 13.55 uur
Inschrijfgeld: €11,50; leden atletiekunie: €9,00. Inschrijven alleen via voorinschrijving website
Startlocatie: Parklaan Musselkanaal; finishlocatie: Hemenweg Stadskanaal
Categorieën
mannen:
senioren:(18-39 jaar); 40: (40 t/m44 jaar); 45: (45 t/m 49 jaar);
50: (50 t/m 59 jaar); 55: (55 t/m 59 jaar en 60+.
vrouwen:
senioren: (18-39 jaar); 40: (40 t/m44 jaar); 45: (45 t/m 49 jaar) en 50+.
De geboortedatum is bepalend voor de categorie indeling.
Deelname aan de wedstrijd staat open voor zowel leden- als niet leden van de Atletiekunie.
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen moet men 18 jaar of ouder zijn.

Jan Luikens wedstrijd wheelers en handbikers 10 km
Start: 13.35 uur.
Inschrijfgeld:
- deelnemers 18 jaar en ouder: €11,50; leden atletiekunie: €9,00
- deelnemers t/m 17 jaar: €5,00
Startlocatie: Parklaan Musselkanaal; finishlocatie: Hemenweg Stadskanaal

Recreatielopen:
Sport-Inn Klok Sport recreatieloop 5 km
Start: 14.00 uur
Inschrijfgeld:
-deelnemers 18 jaar en ouder: €11,50; leden atletiekunie: €9,00
-deelnemers t/m 17 jaar: €5,00
Startlocatie: Schoolstraat Musselkanaal; finishlocatie: Hemenweg Stadskanaal

Fysiotherapie MSK/BAG Kanaalstreek recreatieloop 10 km
Start: 14.00 uur
Inschrijfgeld:
-deelnemers 18 jaar en ouder: €11,50; leden atletiekunie: €9,00
-deelnemers t/m 17 jaar: €5,00
Startlocatie: Parklaan Musselkanaal; finishlocatie: Hemenweg Stadskanaal

Rabo Nordic Walking/sportief wandelen 10 km
Start: 13.00 uur
Inschrijfgeld: €9,00
Startlocatie: Parklaan Musselkanaal; finishlocatie: Hemenweg Stadskanaal

Prestatielopen jeugd:
start:
11.45 uur
12.05 uur
12.10 uur
12.15 uur
12.20 uur
12.30 uur

afstand
500 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
2000 m

Rabobank Bambinoloop t/m 6 jaar
de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen gr.3
de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen gr.4
de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen gr.5
de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen gr.6
de Jonge Sport Prestatielopen basisscholen gr.7+8

Inschrijfgeld:
bambinoloop: €1,00

prestatielopen basisscholen: €2,50

Voorinschrijving:

Via de website van de Rabo Klap tot Klaploop Stadskanaal.
(www.klaptotklaploop.nl/inschrijven)
Inschrijven is mogelijk van 2 januari t/m 2 april 2017 (incl. voornaam op het
startnummer) en van 3 t/m 9 april 2017 (zonder voornaam op het
startnummer).
Voor de wedstrijdcategorieën is er geen na-inschrijving mogelijk!!

Na-inschrijving:

Voor een aantal onderdelen is na-inschrijving mogelijk op zaterdag 15 april
2017 van 9.00-14.00 uur in de Rabobank Stadskanaal,
Hemendwarsweg 2, 9501 XL Stadskanaal.
Deze onderdelen zijn:
- recreatielopen 5 en 10 km
- Nordic Walking/sportief wandelen
- Bambinoloop
Op 2e Paasdag, maandag 17 april, is er geen na-inschrijving
mogelijk!!!
Inschrijfgelden na-inschrijving:
- Recreatielopen t/m 17 jaar: €7,- Recreatielopen 18 jaar en ouder: €13,- Nordic Walking/sportief wandelen: €11,- Bambinoloop: €3,-

Afhalen startnummer:

Deelnemers die zich t/m 9 april hebben ingeschreven kunnen hun
startnummer ophalen op zaterdag 15 april van 900-14.00 uur in de
Rabobank Stadskanaal, Hemendwarsweg 2, 9501 XL Stadskanaal of op
maandag 17 april van 10.00-13.00 uur eveneens in de Rabobank te
Stadskanaal.
Deelnemers aan de bambinoloop en aan de prestatielopen jeugd over
1 en 2 kilometer, die niet in de gelegenheid zijn hun startnummer op
zaterdag 15 april op te halen in de Rabobank Stadskanaal, kunnen dit op
maandag 17 april ook doen bij de start in Musselkanaal.

Parcours:

De deelnemers aan de bambinoloop lopen 1 ronde van 500 meter.
De deelnemers van de jeugdlopen over 1000 en 2000 meter lopen
2 respectievelijk 4 ronden van 500 meter.

Tijdsregistratie:

Alle deelnemers dragen een startnummer met een geïntegreerde chip.

Video registratie :

Van alle deelnemers worden er video opnames gemaakt die via de site
van de Klap tot Klaploop (www.klaptotklaploop.nl) kunnen worden
bekeken.

Goede doel:

Het goede doel voor 2017 is Fonds Gehandicaptensport

Omkleden/douchen:

Stadskanaal: Sporthal “Wiekedreef”, Wiekedreef 1,
9501 EB Stadskanaal.
Deelnemers aan de bambinoloop en aan de jeugdlopen over
1000 en 2000 meter in Musselkanaal kunnen gebruik maken van de
kleedkamers van de voetbalvereniging Musselkanaal.

Vervoer:

De deelnemers aan de lopen van 5 en 10 km worden vanaf
12.00 uur met bussen van het Lilïentalplein naar de start gebracht.
Het vervoer naar de start is gratis. De laatste bus vertrekt om 13.15 uur.
Wheelers en handbikers zorgen voor eigen vervoer

Toiletten:

Bij de start aan de Parklaan en de Schoolstraat in Musselkanaal
staan mobiele toiletten opgesteld.
Wheelers en handbikers kunnen gebruik maken van de toiletten van
Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek aan de
Technicumstraat 9 te Musselkanaal
Deelnemers bambino- en jeugdlopen kunnen gebruik maken van de
toiletten van de voetbalvereniging Musselkanaal.

Kledingafgifte:

10 km: kledingwagen Beens in de buurt van de start aan de Parklaan;
5 km: kledingwagen Snelkoerier A7 in de buurt van de start aan de
Schoolstraat

Prijzen wedstrijden:

Prijzen wedstrijden in de diverse categorieën; totaal ca € 6.000,Zie website van www.klaptotklaploop.nl/klaptotklaploop/faq
De prijsuitreiking vindt z.s.m. vlak bij de finish.

Prijzen Jeugdlopen:

Voor alle jeugdlopen zijn er bekers voor de eerste drie binnenkomende
jongens en drie meisjes.
De prijs voor de sportiefste basisschool wordt direct na afloop van
de jeugdlopen uitgereikt in de kantine van voetbalvereniging
Musselkanaal.

Deelnemersveld:

Het sterk bezette deelnemersveld met nationale en internationale (top)
atleten is mogelijk gemaakt door de gezamenlijke sponsoren.

Herinnering:

Iedere deelnemer ontvangt een blijvende herinnering.

Deelname:

Deelname is voor eigen risico en verantwoording.

Inschrijven:
Website:
Contact:

www.klaptotklaploop.nl/inschrijven
www.klaptotklaploop.nl
info@klaptotklaploop.nl

