Geacht bestuur,
Op vrijdag 9 september vormen de straten van Berghem het decor van de 10 van Berghem,
onderdeel van het Maasland Run Classic circuit 2022. Naast een 5 en 10 kilometer voor recreanten is
er een jeugdloop over verschillende afstanden. Dit jaar vindt jdens de 10 van Berghem ook het
Brabants Kampioenschap 10 kilometer op de weg plaats.
•

Deelname - Deelname aan het Brabants Kampioenschap staat open voor atleten die in de
provincie Noord-Brabant wonen of lid zijn van een atle ekvereniging in de provincie NoordBrabant.

•

Inschrijven - Inschrijven voor het Brabants Kampioenschap kan van 10 augustus t/m 5
september via www.inschrijven.nl. Na-inschrijving is mogelijk op de dag zelf, tot uiterlijk één
uur voor aanvang van de wedstrijd.

•

Kosten - Kosten voor deelname bedragen € 5,-. Bij na-inschrijving is dat € 6,- per deelnemer.

•

Star jd - De 10 kilometer start om 19.30 uur. Deelnemers aan het Brabants Kampioenschap
starten vanuit een apart startvak.

•

Startloca e - De startloca e is Gemeenschapshuis “De Berchplaets”, Sportstraat 3, 5351 BZ
Berghem (gemeente Oss).

•

Categorie-indeling - De categorie-indeling voor het Brabants Kampioenschap voor mannen
en vrouwen is: Senioren, 35+, 45+ en 55+.

•

Brabants Clubkampioenschap - Naast het individueel kampioenschap wordt ook het
Brabants Clubkampioenschap gehouden. De vereniging waarvan de som van de nish jden
van de beste drie lopers van die vereniging het laagst is, wint het Brabants
Clubkampioenschap.

•

Reglement – De Wedstrijdbepalingen BK - 10 km op de weg (zie bijlage) zijn van toepassing.

Wij vragen u vriendelijk deze informa e bij uw leden onder de aandacht te brengen.
Alvast hartelijk dank namens het bestuur van AV Oss’78 en Team MRC en hopelijk tot ziens op 9
september in Berghem!

Met vriendelijke groet,
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Jos Pansier,
Tel 06-46962170

