HALVE MARATHON

13e Spijkenisse-Spark marathon
16 december 2018
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13e Spijkenisse-SPARK marathon
op 16 december 2018
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Algemeen

Marathon

10.30 uur

€ 23–

€ 27,–

€ 33,–

De Spijkenisse –SPARK marathon geniet een goede reputatie. De organisatie van de
dertiende editie is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking met gemeente
Nissewaard en de steun van diverse sponsors. Het prachtige parcours en de
fantastische sfeer zorgen elk jaar voor meer deelnemers.
Naast de marathon zijn er ook afstanden van 21,1 km, 10 en 5 km. Deze parcoursen zijn
voor 80% autovrij.

Halve marathon 11.00 uur

€ 14,–

€ 18,–

€ 23,–

10 km

11.15 uur

€	  9,–

€ 12,–

€ 15,–

5 km

11.15 uur

€	 7,–

€	 9,–

€ 11,–

Parkeren
Door strenge veiligheidseisen rondom start en finish is het parkeren in de nabijheid
van de atletiekbaan beperkt. De organisatie adviseert om gebruik te maken van de
parkeergarages, de Kolkpleingarage aan de Sluisstraat of de Theatergarage aan de
Gorsstraat. Deze liggen op 10 min. loopafstand van de atletiekbaan. Volg de aanwijzing
van de verkeersborden (grote ledborden). Dagkaarten zijn te koop voor € 2,50 in de
sporthal op het Spark terrein bij inlevering van uw inrijkaart.
Extra fietsenstalling bij het Sparkterrein is aanwezig.

Bijzonderheden
•	Het parcours van de halve marathon

gaat door het centrum van Spijkenisse.

•	Start en finish op de Anton Veenendaal atletiekbaan,

Atletiekpad 1, Spijkenisse.
• Douche- en kleedgelegenheid aanwezig.
• EHBO aanwezig evenals AED.
• Herinnering voor iedere deelnemer (medaille).
•	Het is mogelijk de medaille te laten graveren;
op te geven bij inschrijving.
•	Tijdregistratie voor alle afstanden d.m.v. Ipico chip; (chip op startnummer).
•	Tijdslimiet halve marathon: 2½ uur.
•	Parcoursen hele en halve marathon zijn gecertificeerd.
•	Er worden foto’s van de deelnemers gemaakt; deze kunnen door de organisatie
gebruikt worden.
De uitslagenlijsten worden gepubliceerd met naamsvermelding.
Persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Bijzonderheden marathon
•	
verzorgingsposten: ca. elke 5 km water en energiedrank; op 25 km punt
bananen en vanaf 30 km thee

•
•
•
•
•

Het is mogelijk shirts te bestellen van deze Marathon.
De shirts met moderne uitstraling zijn bedrukt aan de voorzijde met
medaille-ontwerp, logo en naam Spijkenisse-Spark marathon 2018.
Kosten hiervan zijn € 13,–.
Alleen mogelijk bij voor inschrijving tot 15 november.

Prijzen marathon
Er zijn diverse geldprijzen beschikbaar in de categorieën:
Msen., M35, M40, M50 en M60
Vsen., V35, V40, V50 en V60

Overall-prijs
Er wordt een overall-prijs uitbetaald aan de eerste drie dames en heren op de
marathon.

km aanduiding aanwezig

Prijzen overige afstanden

na de finish wordt sportdrank, water, bouillon en fruit aangeboden

Geldprijzen voor de eerste drie dames en heren.

tijdslimiet bedraagt vijf uur
deelname aan marathon- en ultracup
gecertificeerd parcours

Deelname is geheel voor eigen risico en verantwoording.
Minimumleeftijd voor deelname aan de marathon is 18 jaar.
Voor de halve marathon worden verzorgingsposten ingericht op de 5, 12 en de 19 km.

Inschrijven
www.inschrijven.nl
Sluitingsdatum van de voorinschrijving 12 december 2018.
Na-inschrijving is mogelijk op de wedstrijddag van 8.15 tot 10.15 uur in sporthal
Olympia naast het terrein van AV SPARK, Plaatweg (Atletiekpad) te Spijkenisse.
I.v.m. de organisatie wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de gelegenheid tot voorinschrijving. Bij afgelasting van de wedstrijd door de organisatie wordt de
helft van het inschrijfbedrag terugbetaald.
Het startnummer kan op de wedstrijddag worden afgehaald bij het wedstrijdsecretariaat eveneens in sporthal Olympia.

Prijsuitreiking
U moet wel aanwezig zijn bij de prijsuitreiking daar deze niet opgestuurd worden.

Goede doel Stichting Ambulance Wens
Wij zijn Stichting Ambulance Wens. De naam komt voort uit het idee om de laatste
wens van terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers en een eigen ambulance.
De Stichting Ambulance Wens is opgericht op 26 februari 2007 als aanvulling op de
verzorging van immobiele terminale patiënten. Er zijn nog teveel patiënten die
overlijden zonder dat ze echt alles hebben kunnen afsluiten. Eén van de oorzaken is
het onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat de patiënt niet langer mobiel
is en andere bestaande voorzieningen hiertoe tekort schieten. De stichting is opgezet
om mensen te helpen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer.

Voor meer informatie:
Telefoon 06 - 51798805 (Y. v. Hengel) en op www.spijkenissemarathon.nl
Volg ons op Facebook.
Uitslagen via www.uitslagen.nl en www.spijkenissemarathon.nl

