
í8d" HALVE MARATHON VAN NI

Zondag í3 september 2015

Organisatie : MACW (Koninklijke Marathon Atletiek Club
Westhoek ) in samenwerking met Sportdienst Nieuwpoort
lnfo: 058/23.75.40

Méér dan
€ 5.í80,00 prijzen
€ 1.515,00 geldprijzen

€ 3.665, 00 naturaprijzen
10.10 u: Jeugdloop 1 km

10.45 u: halve marathon + Jogging 7 km
14.00 u: Prijsuitreiking

lnschriivinqen
Voorinschrijvintr (afqifte inschriivinqsstrook) t.e.m. 30 aug. 201 5

Betalinq :

Contant: op de sportdienst (tijdens kantooruren 8-'12u)
Dudenhofenlaan 2b - 8620 Nieuwpoort
samen met afgifte inschrijvingsstrook

Overschrijving (uiterlijk 30 aug. ''15 - staving met betalingsbewijs):
Op rekenin g 000-3 1 671 69 -22 u an " Halve Marathon N ieuwpoort",
Met vermelding van :

- naam, voornaam, adres deelnemer
- wedstrijd : 7 km of 21,1 km

Bij voorinschrijving per post dient het
inschrijvingsformulier vóór 25 augustus 20í5

gestuurd te worden naar SpoÉdienst Nieuwpoort,
Dudenhofenlaan 2b, 8620 Nieuwpoort

(de poststempel geldt als bewijs)

Een inschrijving en/of betaling nà 30/8/15 (incl. veÍsturen
inschrijvingsstrook per post nà 24181'15) wordt als qewone inschriivinq
beschouwd.

Er kan de dag zelf ingeschreven worden of de dag voordien tussen 14 en
17 u in of nabij de zaal Yseland, boven in de stedelijke vismijn. Hierbij
ontvangt men onmiddellijk zijn startnummer.

De inschrijvingen worden 45 min voor de staÉ van de 7-km-loop en
de % marathon afgesloten
Startnummers worden NIET toegestuurd.

De vooraf ingeschreven atleten kunnen (evt. ook de dag voordien tussen
14 èn 17 u.) hun nummer afhalen op een afzonderlijke stand.

Elke betaling per overschrijving dient op eenvoudig verzoek met een
betalingsdocument te kunnen bewezen worden.

lnformatie
Start en aankomst :

De wedstrijden vangen aan en eindigen op de kaai naast de vismijn !

Jeuqdreeksen
Er zijn 3 leeftijdscategorieën : Ceboren 2006 - 2007 - 2008

2004 - 2005
2002 -2003

Parcours
De wedstrijden verlopen op een gevarieerd parcours, op overuvegend
verharde wegen.
lnlichtinqen
SportdienstNieuwpoort Tel.058/23.75.40

sport@nieuwpoort.be
Michel Delmotte T el. 04951 46.77.84 Delmotte-Knockaert@pandora.be
Reqlement
lnschrijvingsformulier (of kopie) verplicht te gebruiken. Het dragen van het
wedstrijdborstnummer is verplicht voor alle deelnemers,
Bevoorradinq : 3 bevoorradingsposten zijn voorzien.
Priisuitreikinq
Vanaí 14.00 u. in zaal Yseland van de vismijn.
De geld-, tombola- en naturaprijzen dienen dezelfde dag afgehaald te
worden, anders blijven ze eigendom van de organisatie,
Resultaat
Resultaten kunnen afgehaald worden na de prijsuitreiking of kunnen
opgestuurd worden mits betaling van € 1 en het invullen van naam en
adres op een envelop. Dit kan onmiddellijk na de wedstrijd aan de
infostand.

Kleedkamers en douches
Kleedkamers : zaal Yseland (vismijn) - Douches : sporthal (Stationslaan)
Priizen
Jeugd - een medaille voor de eerste 3 van elke reeks

- een tombola op basis van het borstnummer
7 km - een beker voor de eerste heer en de eerste dame

- een aandenken voor elke deelnemer
21 km - een beker voor de winnaar in elk v/d 4 onderstaande categorieën

Sen.
heren

Sen
dames

Mas
Heren

Mas
dames

1 200,00 100,00 125,00 75,00

2 125,00 50,00 75,00 50,00
2 75,00 25.00 25.00 25.00

4 25.00 10.00 25.00 10.00

5 25,00 10,00 25,00 10,00

6-10 25,00 5,00 10,00 5,00

11 -20 10,00 5,00
- 3 op de 10 deelnemende atleten ontvangen een prachtige

naturaprijs t.w.v, € 16,'15. (loting op basis van borstnumme|
- Elke aangekomen atleet ontvangl een naturaprijs
- €25 cash voor de eerste Nieuwpoortse dame en heer
- Extra prijs voor de 3 oudste dames en 7 oudste heren.

Voor de deelnemers aan de 7 km en de deelnemers aan de 21,'t
km worden op het einde v/d prijsuitreiking 10 superprijzen verloot

GEMEENTE

í8de Halve Marathon van Nieuwpoort

13/09/2015

lnschrijvingsformulier : één íormulier per deelnemer volledig
invullen in HOOFDLETTERS

VOORNAAM:

ADRES:

POSTNUMMER:

GEBOORÏEDATUM

ledere deelnemer dient in zijn

MAN / VROUW e-mailadres:

TELEFOONNUMMER LANDm
Jeuqdloop 1 km GRAï|S DEELNAME - start 10.10 u

21 , 1 km - start 10.45 u.

Aangesloten VAL: nr. € 7,00

Niet aangesloten VAL : € 9,00

7 km - Start 10.45 u.

Aangesloten VAL: nr.

Niet aangesloten VAL : € 5,00

€ 3,00

Joggers (incl. verlenging Start To Run) aangesloten bij de VAL
krijgen de inschrijvingskorting enkel op vertoon van hun lidkaart !

Kortinq (Voorinschriivinq tot en met 30 auqustus 20í5)
Bij voorinschrijving: € 2,00 (halve marathon)

€ 1,00 (7 km)

Betalingswijze : Contant Overschrijving

Door dit inschri.jvingsformulier in te vullen en te ondertekenen aanvaard ik de
reglementen en zie ik af van verhaal tegenover de inrichters en sponsors in geval
van enig letsel of ongeval in bovengenoemde organisatie. lk verklaar tevens fit en
geoefend te zijn om in de wedstrijd te starten.

MASTERSCATEGORIE
f-T--rT-l

leeftijdscategorie deel te nemen !

handtekening


