
Doe mee met de Lintloop MAX!
Na het succes van de eerste Lintllop MAX organiseert hardloopvereniging Trecho

op zondag 3 juni 2012 de tweede Lintloop MAX. 

Het parcours van 10 of 5 mijl loopt over Het Lint, een prachtige route rond 
het Máximapark in Vleuten / gemeente Utrecht. Het gladde, autovrije parcours maakt 

Het Lint bij uitstek geschikt voor het lopen van een snelle tijd. Een ronde van 5 mijl 
voert langs alle mooie plekjes van het Máximapark zoals de Haarrijnseplas, 

De Buitenhof, De Vikingrijn en archeologische locaties. 

Kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen gratis deelnemen aan de jeugdloop
van 1 of 2 km. Hun sportieve prestatie wordt beloond met een mooie medaille. 

Na afloop is er een verloting op startnummer.

Kijk voor meer informatie over de Lintloop MAX op www.lintloop.nl

ProgrAMMA 3 JUNI 

09.30 - 10.45  inschrijven jeugdloop
09.30 - 11.00  afhalen startnummer / na-inschrijven 10 en 5 mijl
 11.00 startschot 1 km jeugdloop
 11.05 startschot 2 km jeugdloop
 11.30 verloting jeugd 
 11.40 startschot 5 mijl 
 12.00 startschot 10 mijl
 14.00  prijsuitreiking 10 en 5 mijl
 14.30  einde

PArcoUrs/AfstANDeN 

Parcours: Het Lint rondom het Máximapark in Vleuten / gemeente Utrecht
Start/finish: op Het Lint nabij het DESTO paviljoen gelegen op sportpark 
 De Vryheit, Componistenlaan 1, 3451 SX  Vleuten
Afstanden: • 10 mijl (exacte afstand) - twee rondes op Het Lint (16,09 km)
 • 5 mijl - één ronde op Het Lint (8 km) 
 • Jeugdloop - naar keuze 1 of 2 km

INschrIJvINg

Voorinschrijving 10 en 5 mijl:
	 • 20 februari tot 23 mei via www.inschrijven.nl en www.lintloop.nl
	 • s 7,00 + eventuele bijkomende kosten voor gebruik ChampionChip
  (zie www.lintloop.nl voor meer informatie)
Na-inschrijving 10 en 5 mijl: 
	 • 3 juni van 9.30 tot 11.00 uur in het DESTO paviljoen
	 • vanaf s 9,- afhankelijk van gebruik huur- of eigen ChampionChip
Inschrijving Jeugdloop voor kinderen van 5 t/m 12 jaar: 
 • 3 juni van 9.30 tot 10.45 uur in het DESTO paviljoen
 • deelname is gratis, geen voorinschrijving, geen gebruik ChampionChip
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QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be


