Twentse hardlooporganisaties werken samen in uniek project
Intersport Megastore Running Circuit stimuleert hardloopsport in Twente
Vijf Twentse hardlooporganisaties hebben elkaar gevonden in een uniek project.
De organisaties van The Run (Vroomshoop), Rijsserbergloop (Rijssen), Banthumloop
(Bergentheim) de Internationale Wiezoloop (Wierden) en de Twenterand Run (Vriezenveen)
hebben besloten te gaan samenwerken in het Intersport Megastore Running Circuit.
Sponsor Intersport Megastore heeft zich garant gesteld om minimaal drie jaar het circuit te
financieren
Kwaliteit
Bestaande organisaties, zoals de Banthumloop, de internationale Wiezoloop en de
Rijsserbergloop, staan al een aantal jaren borg voor kwaliteit en een aantrekkelijk
deelnemersveld. Vorig jaar debuteerden met goed gevolg The Run en de Twenterand Run op
de kalender van de KNAU. Door nu te gaan samenwerken in een competitie wordt er volgens
een woordvoerder van het Intersport Megastore Running Circuit een volgende stap gemaakt
in de ontwikkeling van bovengenoemde hardloopwedstrijden. De eigen dagklassementen
blijven bestaan, maar het Intersport Megastore Running Circuit wordt het verbindende
element tussen deze Twentse hardloopwedstrijden.
Meer deelnemers
Samen de hardloopsport op een hoger plan brengen en de hardloopliefhebbers in hun eigen
omgeving van toonaangevende wedstrijden te laten genieten worden als doelstelling door de
organisatie genoemd. Ook is het de bedoeling om meer atleten naar de wedstrijden te krijgen.
De voordelen voor de liefhebbers van de hardloopsport zijn duidelijk volgens de organisatie
Zo kan men lopen in goed georganiseerde wedstrijden Door de steun van Intersport
Megastore maakt men kans op een leuke geldprijs in het circuitklassement. De organisatie
verwacht dat door de genoemde voordelen meer deelnemers aan de start zullen staan van alle
vijf Twentse hardloopwedstrijden.
Het circuit
De wedstrijden behouden hun eigen prijzenschema’s en dagklassementen. Daarnaast kunnen
atleten en atletes meedingen naar de vele prijzen in het Intersport Megastore Running
Circuit.Voorwaarde is dat men aan vier wedstrijden deelneemt en daarvoor een keuze maakt
uit de 5 of de 10 km afstand. De prijzen worden uitgekeerd aan de reguliere heren en dames
KNAU categorieën.De circuitorganisatie wordt door een vast team van specialisten bemand.
Zij zullen bij elke wedstrijd aanwezig zijn om de uitslagverwerking van het circuit te
organiseren. Na elke wedstrijd wordt er door hen een voorlopige tussenstand opgemaakt en op
de websites van de vijf Twentse hardloopwedstrijden zal deze aan de atleten worden
gepresenteerd.
Eigen folder
Door middel van een eigen folder, in een oplage van 15.000 stuks, zal de hardloopwereld
uitvoerig geïnformeerd worden over het Intersport Megastore Running Circuit. U kunt ze
binnenkort aantreffen in alle sportzaken in de Twentse regio. Bovendien zullen de komende
tijd bij verschillende hardloopevementen de folders op de inschrijftafels liggen. Tenslotte zal
op de websites van de verschillende organisaties alle informatie worden aangeboden
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De wedstrijden
Wedstrijd
The Run
Rijsserbergloop
Banthumloop
Int. Wiezoloop
Twenterand Run

Plaats
Vroomshoop
Rijssen
Bergentheim
Wierden
Vriezenveen

Datum
Vrijdag 4 juni
Zaterdag 12 juni
Vrijdag 18 juni
Zaterdag 10 juli
Vrijdag 3 sept.

Info
http://avv.host.sk
http://www.avrijssen.nl
http://www.banthumloop.nl
http://www.wiezoloop.nl
http://www.sportpromotietwenterand.nl

Voor meer info
André Boshoeve
Telefoon 0546-567454 ( Thuis)
0570-690285 ( werk)
E.Mail andreboshoeve@home.nl
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