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News
Aankondiging
Aanmelding
Deelnemers

Aankondiging
Algemene informatie
Organisatoren
Sog Events GmbH
Hartstraße 21
82239 Alling
Telefon: 08141 / 2285440
Fax: 08141 / 2285441
Email: info@sog-events.de
In samenwerking met
Hellweg Solution Event & Marketing UG
Seeuferstr. 33
59519 Möhnesee
DATUM
25. / 26. maart 2017
Plaats
Wunderland Kalkar
Adres (input navigatiesysteem)
Wunderland Kalkar
Griether Straße 110-120
D-47546 Kalkar
Hotel Overnachtingen
Wunderland Kalkar
Griether Straße 110-120
D-47546 Kalkar
Telefoon: 02824 9100
E-mail: info@wunderlandkalkar.eu
Let op: We zijn van plan voor de deelnemers van de hindernisloop een aanvullend
arrangement aan te bieden inclusief volpension en inschrijfgeld.
Voordelen



Bewegwijzerde routes met ten minste 25 hindernissen – aantal afhankelijk van de
lengte van de route
„Finisher-Medaille“ van hoge kwaliteit voor alle deelnemers








Troffee voor de top drie van de 7, 14 en 21km lopen (categorie vrouwen en mannen)
Verzorging van mineraalwater, ISO-drankjes, en taart, energierepen en fruit
Begrenzte douchecabines
Toiletten, omkleed mogelijklheden.
Tijdmeting
Uitslagendienst met online oorkonde printen en liver-resultaten

Programma
Zaterdag, 25. Maart 2017
9.00 – 20.00 Uur Startnummer overhandiging
14.00 Uur
Kwalificatie „Short Track“
16.30 Uur
TeamChallenge 6km
18.00 Uur
Achtste finale „Short Track“
19.15 Uur
Preisuitreiking „TeamChallenge“
19.30 Uur
Kwart finale „Short Track“
21.00 Uur
Halve finale „Short Track“
22.00 Uur
Finale „Short Track“
22.30 Uur
Prijsuitreiking „Short Track“
Zondag, 26. Maart 2017
8.00 – 10.00 Uur
Startnummer overhandiging
10.30 Uur
Warm Up
11.00 Uur
Start 7km FUN – LEVEL; bij passende deelnemersaantallen zal in
startblokken worden gestart
12.00 Uur
Start 21km ULTRA – LEVEL
12.30 Uur
Start 14km SPORT – LEVEL
ab 14.00 Uur
Prijsuitreikingen
AANMELDING
Online Anmelding op www.lake-run.de tot en met 23. Maart 2017
NA-AANMELDING
Op het wedstrijdterrein wordt €10,00 vergoeding gevraagd voor een startnummer, zolang er
nog plaatsen beschikbaar zijn.
Opmerking: om organisatorische redenen zijn latere aanmeldingen voor de ´short track´ NIET
mogelijk
Deelnemerslimiet
Niet geplant
TEAMKORTING
Alleen bij gezamenlijke team aanmelding. Bij na-aanmeldingen zijn geen kortingen mogelijk.
– Teamgrote 5 – 9 personen 5% korting
– Teamgrote van 10 tot 19 personen 10% korting
– Teamgrote vanaf 20 personen 20% korting
Bij de „Short Track“ is geen korting mogelijk.

INFORMATIE VERANDERING
Betreffende adres- en e-mailadres veranderingen: klikt u op de link „Änderung“ bij de
aanmeld bevestiging (Anmeldebestätiging). Geeft u vervolgens de veranderingen aan.
STARTGELD:
Short-Track
15€* / 20€** / 30€***
TeamChallenge
20€* / 22,50€** / 25€***
7km FUN – LEVEL
35€* / 45€** / 55€***
14km SPORT – LEVEL
45€* / 55€** / 69€***
21km ULTRA – LEVEL
45€* / 55€** / 69€***
* tot 31.12.2016
** van/tot 01.01.2017 – 28.02.2017
*** van/tot 01.03.2017 – 23.03.2017
Opmerking: tot 17. Maart is de Online-Aanmelding nog geopend, maar het inschrijfgeld
wordt niet meer gedebiteerd. Het inschrijfgeld word per „Sofortüberweisung“ (directbanking)
betaald. De hiermee samenhangende kosten (per inschrijving van het startgeld max. 2,50
Euro) worden aan de deelnemer belast, maar zonder extra late inschrijfgeld kosten.

Sport
WEDSTRIJDEN
Zaterdag, 25. Maart 2017
Short Track









Kwalificatie over ca. 2 km
Single start in 15 – 30 seconden intervallen
Finale loop
Afstand 1,5 – 2 kilometer. Er starten altijd 8 lopers7 deelnemers tegelijk in een run.
De beste vier komen steeds één ronde verder.
Achtste finale (de beste 64 uit de kwalificatie)
De achtste finale wordt alleen gelopen wanneer min. 90 deelnemers bij de kwalificatie
aan des start verschenen zijn. Er is een aparte m/v waardering.
Kwartfinale
Halve finale
Finale

TeamChallenge






Teamgrote min. 4 deelnemers.
Er kunnen max 6 personen er team aangemeld worden.
De 4 beste lopers van een team worden beoordeeld.
Dit betekent dat de teams er samen voor moeten zorgen dat minstens de eerste vier
over de finish komen.
Wij adviseren om twee teams te maken zoals bijv.: „Schneller Brüter1“ en „Schneller
Brüter2“

Zondag, 26. Maart 2017
Afstandsloop




7km FUN – LEVEL
14km SPORT – LEVEL
21km ULTRA – LEVEL

TIJDMETING
de tijd wordt gemeten met een transponder chip. Deze chip wordt met klittenbandsluiting aan
de enkel bevestigd. Voor het correct bevestigen van de chip is de loper zelf verantwoordelijk.
De onderpand voor de chip bedraagt €15,00 en zal tesamen met de startgelden worden
afgeboekt. De chip dient na de loop bij de uitschrijving weer worden terug gegeven. Wanneer
de chip niet teruggegeven wordt, wordt deze als gekocht geacht. U stemt hiermee in wanneer
u zich aanmeld voor de loop.
LOOPTIJDLIJSTEN
De looptijdlijsten worden live op de plasmaschermen en op internet getoond. Opmerking: bij
de competities – waar startblokken worden gebruikt – worden tot het einde van het event
alleen afwijkingslijsten en het voorlopige resultaat getoond.
ERE RONDE
Alle ere rondes vinden plaats bij de Aktionsbühne van de Freizeitmesse plaats.



Plaats 1-3 M/W
Plaats 1-3 Teamscore

PRIJS / HONORS
Voor de eerste drie plaatsen (M/W) zijn er prijsbokalen beschikbaar. Voor alle deelnemers is
er een exclusieve „Finisher-Medaille“ verkrijgbaar direct bij de finish.

DEELNEMERSHIRTS
Of u een T-shirt wil hebben of niet, kunt u bij de online-aanmelding zelf aangeven. U hebt de
keuze tussen de grootten XS-XXXL vrouwen als ook mannenshirts. De T-shirts kunnen op
de dag van de loop afgehaald worden tesamen met de startdocumenten.

STARTNUMMERBEVESTIGING
Het startnummer krijgt u bij het startpakket. Deze is ééndelig en kan op het shirt genaaid
worden of met een starnummerband vastgemaakt worden (deze kan ter plaatse gekocht en
bevestigd worden). Het startnummer moet zichtbaar op de borst gedragen worden.

