Thor Wintercompetitie 2021/2022
Winterkoninginnen en – koningen in aantocht.
Thor Wintercompetitie 2021/2022 is, na een periode zonder onderlinge wedstrijden, een uitdaging die
je niet mag missen in je "loopbaan" en wel om de volgende redenen:
Gezelligheid: meedoen is belangrijker dan winnen.
Prijzen: Als er geïnspireerd door de gezelligheid een prestatie geleverd wordt dan komt de
eeuwige roem in de vorm van een begerenswaardige medaille (en vermelding op de website
van arsv THOR) naar je toe.
Wat is het?
De wintercompetitie is opgezet om op een sportieve en gezellige wijze als loper de winter door te
komen. Gezelligheid staat voorop. Zes loopevenementen (zie tabel) bieden de kans om op een
gevarieerde wijze tijdens de winter de loopconditie te onderhouden en meten. Bij drie van deze zes
evenementen (Taai-taai-loop, Tempoloop en Afstandsloop) is het belangrijker goed na te denken en in
te schatten dan het lopen zelf. Dat biedt iedereen kansen. Tevens zijn bij deze onderdelen extra
bonuspunten te verdienen. Deelnemers van 65 jaar en ouder krijgen extra bonuspunten.
Categorie indeling
Om iedereen een kans te geven - met voldoende onderlinge competitie en strijd - zal er op basis van
de inschrijvingen een groepsindeling naar categorieën gemaakt worden.
Om mee te doen aan de einduitslag hoef je slechts aan 4 van de 6 evenementen mee te doen. Ook
als je aan minder evenementen wilt deelnemen ben je van harte welkom. De uitslagen worden met
naam en toenaam gepubliceerd op prikbord, website en clubblad.
wedstrijd

datum

Aanvang

Landgoedloop

14-11-21 8:45 uur

Taai-taai-loop

05-12-21 9:15 uur

Lekkere pad loop

19-12-21 9:15 uur

Afstandsloop

09-01-22 9:15 uur

Crossloop

30-01-22 9:15 uur

Tempoloop

13-02-22 9:15 uur

Reservedatum

20-02-22 9:15 uur

Prijsuitreiking

06-03-22 10:30 uur

Prijsuitreiking (Zondag 6 maart 2022) De eremedailles worden uitgereikt.

Aanvang en plaats wedstrijden:
Aanvangstijden staan hierboven vermeld. De warming-up is steeds een kwartier van tevoren en begint
in het THOR-honk. Let op: Er worden die dagen geen reguliere trainingen gegeven.
Inschrijving:
Vanaf 24-10-2021 tot uiterlijk 11-11-2021 voor de Landgoedloop en voor de overige
wedstrijden tot uiterlijk 19-12 -2021: 8.25 uur.
Nieuwe deelnemers melden bij voorkeur aan via e-mail fransscheepers2@gmail.com onder
vermelding van naam, geslacht, geboortedatum en recreanten groep A, B, C, D of E.
Deelname is gratis, echter voor de Landgoedloop moet apart inschrijfgeld worden betaald.
Landgoedloop:
Deelnemers aan de wintercompetitie die deelnemen landgoedloop, dienen zich zowel in te schrijven
voor de wintercompetitie als voor landgoedloop.

