Persbericht
Rotterdam, 16 april 2014

Lopers veroveren het Zuiderpark
Op 26 april verovert hardloopminnend Rotterdam het Zuiderpark. In vele leeftijdscategorieën gaan de
deelnemers de strijd aan tegen elkaar in de Zuiderparkloop. Iedereen kan zich vanaf nu aanmelden.
Rotterdam Atletiek de recreatieloop voor de vierde keer. Het Zuiderpark biedt een mooie autovrije omgeving
en goede paden om te lopen. Het park is een van de populairste gebieden in de stad voor hardlopers. Op 26
april is iedereen welkom om deel te nemen. De eindtijd is niet belangrijk, het gaat er om dat deelnemers
plezier beleven aan deze recreantenloop.
Afstanden tot tien kilometer
De jeugd (6-12 jaar) kan kiezen voor een loop van 1 of 2 kilometer. Deelname hieraan is gratis, inschrijving
is echter wel noodzakelijk. Iedere jeugdloper krijgt een medaille en de eerste drie deelnemers, zowel bij de
jongens als de meisjes, krijgen een mooie beker. De 1 kilometerloop begint om 11.00 uur, de 2 kilometer
start om 11.30 uur.
Voor de jeugd van 13 jaar en ouder en volwassenen is er naast de vertrouwde afstand van 5 kilometer dit
jaar ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de 10 kilometerloop. Deelnemen aan een van deze
afstanden kost 3 euro. De starttijden voor de 5 en 10 kilometer zijn respectievelijk 12.00 en 13.00 uur.
De start en finish zijn bij het Sportplaza Zuiderpark, Oldegaarde 21 in Rotterdam. Inschrijven kan op
www.inschrijven.nl of op de dag zelf van 09.30 tot 10.45 uur. Meer informatie is te vinden op de
Facebookpagina van Loopgroep Pendrecht: www.facebook.com/loopgroeppendrecht. Hier staat eveneens
informatie over de trainingsmogelijkheden bij Loopgroep Pendrecht.
Rotterdam Atletiek organiseert De Zuiderparkloop wordt georganiseerd in samenwerking met Thuis Op
Straat (TOS) en de Gemeente Rotterdam (gebied Charlois).
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