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Met ondersteuning van de Stad Mechelen

Uitnodiging voor het open BK
K1 Marathon : Zondag 9 juli
2017.
De wedstrijden worden gevaren op de Leuvense Vaart ter hoogte van het clubgebouw van KCCM
(Auwegemvaart 56 Mechelen) ; onder de reglementen van het K.B.K.V .

Tijdschema, afstanden en categorieën :
10.55 u : voorvergadering in het clublokaal van KCCM
12.00 u : Propagandawedstrijd miniemen en kadetten jongens en meisjes K1 : 5 km.
12.05 u : Propagandawedstrijd pupillen jongens en meisjes MK1 : 3,5 km
13.00 u : K1 heren senioren : 24 km
13.03 u : K1 heren junioren : 17 km
13.06 u : K1 heren veteranen (I, II, III) : 17 km
13.09 u : K1 dames : senioren + junioren+ veteranen (I, II, III) : 17,5 km
13.12 u : K1/R1/K2 propaganda – ‘Tour klasse’ 10 of 17 km (zonder wedstrijdvergunning)
Prijzen : voor de eerste drie van elke reeks : uitreiking : 16.30u
Parcours : Start en aankomst zijn gesitueerd ter hoogte van het clubgebouw. Aan de steiger van onze
club en aan het sas van Battel (senioren) zijn er overdraagpunten. De senioren heren varen 24 km met 4
overdraagpunten. De andere categoriëen varen 17 km met 2 overdraagpunten.
De propagandawedstrijden D & H miniemen en kadetten starten in 1 groep : met aparte klassementen :
een ronde van 5 km, twee keerpunten, zonder overdraagpunt. De pupillen D & H doen 3,5 km, met één
keerpunt.
Extra propaganda : 10 km of 17 km prestatietocht : zonder wedstrijdvergunning : K1, R1, K2 (Mix)
eventueel zonder portage
Inschrijvingsgeld : 6,00 euro per K1 ; Propaganda, pupillen, miniemen en kadetten : gratis
Inschrijvingen : te richten aan Erik Verduyckt Lakenmakersstraat 28 2800 Mechelen, telnr.
015/55.75.82, GSM : 0499/72.34.15, e-mail : casa.verduyckt@telenet.be voor woensdag 28 juni 2017.
Gelieve om organisatorische redenen tijdig in te schrijven !
Er is gelegenheid tot kamperen rond de club voor of na de wedstrijddag.
Wij rekenen op uw sportieve aanwezigheid ;
Het bestuur van KCCM

