
  “18e DWARS DOOR OETINGEN”  

Voor de 18e keer is er op zondag 23 augustus 2020 een stratenloop in het landelijke Oetingen. 

De jogging laat jullie proeven van Oetingse gastvrijheid, sfeer en plezier maar vooral van een ongerept stukje 

Pajottenland! De wedstrijd wordt in een speciale “corona”vorm gegoten: een unieke tijdloop (chrono-race) over 

een afstand van 6 km doorheen de prachtige Oetingse natuur, enkel tegen jezelf en tegen de chrono! Elke loper 

heeft een apart startmoment. 

Naar aanleiding van de coronapandemie is het parcours veranderd en het wedstrijdconcept totaal 

omgegooid. De volgende punten zijn heel belangrijk: 

+ Er zijn geen dag-inschrijvingen mogelijk. 

+ De inschrijvingen starten online op woensdag 1 juli en worden afgesloten op zondag 2 augustus. 

+ Voorinschrijving gebeurt alleen via https://www.jcoetingen.be 

+ Uw inschrijving is pas definitief na betaling van 5euro. 

+ De organisatie betaalt geen inschrijvingsgeld terug. 

+ Het maximaal aantal deelnemers (lopers/stappers) is 160. 

+ De eerste loper start om 14u op het Statieplein te Oetingen. Elke deelnemer staat 3min vooraf in de startbox. 

+ Elke 40 seconden start een nieuwe sporter. 

+ Elke deelnemer ontvangt een week op voorhand de definitieve startlijst met zijn/haar startuur. 

+ Het borstnummer wordt afgehaald op 23/08:20 tussen 13.15u & 15.30u op de speelplaats van de basisschool. 

+ Opgelet: er is geen bevoorrading voor, tijdens of na de wedstrijd! 

+ Meteen na de finish ontvangt iedere deelnemer een naturazak met drankjes. 

+ Podium voor de eerste drie lopers (M/V) en voor de winnaars in elke categorie (Ju/Se/VA/VB/VC/VD). 

+ De podiumceremonie start om 17.00u op het Statieplein. De uitslag staat online om 19u op onze site. 

+ Per deelnemer wordt 1 euro geschonken aan een goed doel: het Malawi-project van Flip Demulder. 

+ Alle wedstrijdactiviteiten vinden plaats in open lucht. 

Hopelijk tot aan de startlijn op het Statieplein!! 

Voorzitter JC Oetingen  - Tom Amijs: 0474/38 19 47  

 

http://www.jcoetingen.be/

