CONDENSLOOP 1 april 2017

Meer info zie www.lopeninleeuwarden.nl
Achter de tent van de kleedgelegenheid zijn extra toiletten geplaatst. Vriendelijke verzoek niet om te
kleden in de ontvangsthal en geen gebruik te maken van de toiletten daar.
Pieter Stuyvesantweg:
 Na-inschrijving en wijzigingen op internet-inschrijving in de centrale hal van kantoorflat.
 Afhalen startnummers internet-inschrijving in de tent op het plein voor kantoorflat
 Prijsuitreiking halve marathon in de centrale hal.
 In de hal is een kantine ingericht waar eten en drinken te verkrijgen is.
 Voor de mannen en vrouwen is een gescheiden kleedruimte, aan de P.Stuyvesantweg in de
tent vóór de kantoorflat. Er is geen gelegenheid om te douchen !! Achter deze tent staan
toiletten.
Merodestraat , Kraam Buiten onder luifel:
 Naast het achterlaten van de kleding in de kleedruimtes, kun je ook je kleding buiten
neerleggen aan de Merodestraat op tafels die door een hekwerk zijn afgeschermd.
 Na de wedstrijd : Inleveren ChampionChip.
 Na de wedstrijd : Inleveren startnummer, ontvangst nemen tas met producten.
Parkeren: .
 Deelnemers: Via P. Stuyvesantweg en Tjalkstraat (zie plattegrond).
 Het is verboden te parkeren bij de Albert Heijn!
Starttijden:
12.00 uur
12.10 uur
12.15 uur
12.20 uur
12.22 uur

: 21,1 km
:
10 km
:
5 km
:
1 km
: 2,8 km

Startnummers
1 – 500
Startnummers 501 – 1500
Startnummers 1501 – 2000
Startnummers 2501 – 3000
Startnummers 2001 – 2500

Kleur
Kleur
Kleur
Kleur
Kleur

WIT
GEEL
BLAUW
ROOD
GROEN

Prijsuitreiking:
 De 1 km kidsrun , de jeugd op de 2,8 km, de 5 km en de 10 km z.s.m. na de finish op podium
buiten nabij expeditieruimte aan de Merodestraat.
 Halve marathon in de kantine in kantoorflat aan P. Stuyvesantweg zodra winnaars bekend
zijn.
Toiletten:
 Na het start-/finishgebied, in het zijstraatje, zijn toiletten geplaatst.
 Achter de tent van de kleedgelegenheid aan de P. Stuyvesantweg
EHBO en Sportmassage:
 Aan de Merodestraat is een EHBO-post en is er gelegenheid om gemasseerd te worden.
Vragen:
 Als er nog vragen zijn, mailen naar wocweg@lionitas.nl

Championchip
Voor alle deelnemers aan de Condensloop zal de tijdregistratie plaatsvinden via een (huur)chip.
De ChampionChip is een vederlichte high-tech chip in een speciaal ontwikkelde behuizing, die aan de veter van de
loopschoen moet worden bevestigd. Je moet je chip bevestigen tussen de eerste en tweede rij gaatjes, aan de veters van je
loopschoen. Bevestig de chip niet in de lus van de veter. Losraken van de lus kan namelijk verlies van de chip betekenen.
Belangrijk is de dat de centrale buis van de chip naar beneden wijst.
Hoe wordt ik geregistreerd?
Bij de start en de finish liggen tartanmatten. Wanneer je met je voet, waaraan de chip bevestigd is, op de tartanmatten
stapt, wordt je code geregistreerd samen met je tijd.
Inleveren van gehuurde chips
Indien je de chip gehuurd hebt, kun je na de loop de chip inleveren bij de organisatie nabij het finishvak. Je borg zal dan
niet afgeschreven worden van je rekening. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan kun je hierover contact opnemen
met de organisatie.
Wat gebeurt er wanneer ik mijn chip niet inlever?
Wanneer je na de loop je chip niet bij een van de inleverpunten inlevert, dan heb je tot donderdag 6 april 2017 de
gelegenheid de chip terug te sturen naar de organisatie. Wanneer je chip niet op zaterdag 8 april 2017 in ons bezit is, gaan
wij ervan uit dat je de chip wilt houden. In dat geval zal de borg (€ 28,00) van je rekening worden afgeschreven. Je bent
daarmee eigenaar van de chip geworden en kunt deze voortaan bij alle wedstrijden gebruiken waar het ChampionChipsysteem gebruikt wordt. Van ChampionChip bv. te Nijmegen krijgt je dan later de overige zaken die bij de chip horen,
zoals streepjescodestickers en een (adres)wijzigingsformulier, thuis gestuurd.

Organisatie: AV Lionitas
t.a.v. Edwin van der Wal, Prins Clausplein 35, 8935 DB Leeuwarden
wocweg@lionitas.nl

