Beste deelnemer/deelneemster,

Het aftellen is begonnen! Leuk dat je op zondag 13 oktober deelneemt aan de
J&A Sinnema Run-Bike-Marathon 2019 in onze mooie Hoeksche Waard. Ben
je (is jullie team) er óók klaar voor?
Het wedstrijdsecretariaat is in ieder geval tussen 08.15 uur tot 09.45 uur klaar
om jullie team het startbewijs/de tag voor de tijdwaarneming en jullie knipkaart
uit te reiken.
Om de 30 seconden gaat er een team van start. In de bijlage treffen je de
starttijd van jullie team aan. Natuurlijk verwachten wij dat iedereen tijdig ter
plaatse is! De starttijd van het eerste team is om 10.00 uur.

Prijsuitreiking:
Zodra alle teams zijn gefinisht en de tijden zijn verwerkt vindt de prijsuitreiking
plaats. In de tussentijd kan er, tijdens het vertellen van de ‘sterke verhalen’,
genoten worden van een drankje en een hapje.
Er zijn in totaal 19 super mooie prijzen te winnen en iedereen kan winnen. De
prijzen worden, met uitzondering van de nr. 1, ‘gewonnen’ door elk 5e team van
de ranglijst, dus het 1e, 5e, 10e, 15e, e.v., tot en met het 90e team dat finisht.
Wat er gewonnen wordt is de vraag; de teamleider van het winnende team mag
een briefje trekken. Dit briefje is dichtgevouwen en voorzien van een letter. Deze
letter correspondeert met een van de prijzen.
Houdt er rekening mee dat prijzen worden niet worden verstuurd. Als een team
niet bij de prijsuitreiking is, zal deze worden vergeven aan het eerstvolgende
team welke deze in ontvangst kan nemen à 5e gefinishte team weg? Dan gaat de
prijs naar het als 6e gefinishte team).

Medailles en graveren:
Elke deelnemer/deelneemster die over de finish komt wacht een blijvende
herinnering in de vorm van een medaille. Wil je deze herinnering nog
persoonlijker maken? Dan kan je deze, tegen een vergoeding, bij Wendy en
Dennis van www.medaillegraveren.com laten graveren met je eigen
naam/teamnaam en de finishtijd! Pinnen is mogelijk.

Fotoshoot:
Op het terrein zal een heuse fotostand worden opgezet. Rondom de start en de
finish kunnen hier leuke herinneringen worden gemaakt en blijvend op de
gevoelige plaat worden vastgelegd!

Spelregels:








De loper/loopster van het team dient bij de start én de finish de tag te
dragen en bij de finish te overhandigen aan de organisatie. Is dit niet het
mogelijk, dan vindt er geen finish(tijd)registratie plaats.
Jullie kunnen als team over de finish komen. In verband met de veilige
doorstroming dienen de fietsers meteen van de baan te gaan. Volg de
aanwijzingen van de vrijwilligers/verkeersregelaars met betrekking tot het
plaatsen van de fietsen.
De knipkaart wordt gecontroleerd. Wil het team in de uitslag worden
vermeld en dus kans maken op de mooie prijzen, dan dient de knipkaart
de 4 unieke ‘knipjes’ te hebben.
En dan het belangrijkste. Voor eenieders veiligheid: er zijn weinig of geen
verkeersregelaars, dus hou je aan de verkeersregels!!!

Afgelasting:
De organisatie behoudt het recht de route, start- en/of finishtijden en/of -plaats
te wijzigen resp. de Run Bike Marathon gedeeltelijk of geheel af te gelasten.
Denk hierbij aan extreme weersomstandigheden of ernstige calamiteiten, waarbij
dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
Indien de Run Bike Marathon moet worden afgelast, zal er geen nieuwe datum
worden vastgesteld.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk
gemaakte kosten, voortvloeiend uit afgelasting, wanneer het evenement door
overmacht afgelast moet worden.
Voor verdere informatie en de laatste nieuwtjes over de J&A Sinnema Run
Bike Marathon 2019 en meer kun je kijken op www.avspirit.nl. Ook kan de Run
Bike Marathon gevolgd worden via de Facebookpagina van A.V. Spirit.

De inschrijving van het team betekent dat elke lid van dit team akkoord is
gegaan met het deelnamereglement.
Op 13-10-2019 verwelkomen we jou en je team graag op sportpark ‘de
Kikkershoek’ (met ruim voldoende parkeergelegenheid) aan de Langeweg 14,
3262LE te Oud-Beijerland!

