Enkele tips en mededelingen!
ü Startnummer afhalen?
Waar? Vrijdag: bij Afhalen Voorinschrijving, zaterdag ná 12:00 in de shop van
Limburgs Mooiste op het evenemententerrein en zondag bij Afhalen
Voorinschrijving.
Wanneer? Vrijdag van 14:00 – 21:00, zaterdag van 12:00 - 20:00 en op zondag vanaf
09:30 tot een half uur voor de start.
Hoe? Noemen van je achternaam is voldoende. Ook van familie en vrienden.
ü Wil je op voorhand van kilometers wisselen? Geef dit door aan het inschrijfbureau.
Zij passen je inschrijving dan aan.
ü Documenten op een andere naam laten zetten? Meld je bij het inschrijfbureau. Zij
passen je inschrijving dan aan.
ü Pinnen? Ja graag! Ook op het evenemententerrein
ü Kom getraind en met een goede conditie naar de start.
ü Voorkom zwerfvuil. Houd route en drankposten schoon. Obvion RUN is ook Limburgs
Schoonste!
ü Houd het weerbericht goed in de gaten en pas je kleding hierop aan.

Praktische informatie

Evenemententerrein = start- en finishlocatie
Het evenemententerrein is tevens de start- en finishlocatie, gelegen op burg. Van
Grunsvenplein 145 in Heerlen.
Inschrijfbureau (Afhalen Voorinschrijving/Daginschrijving)
Vrijdag 14 juni (14:00 – 21:00 uur) bij de daginschrijvingen. Één kassa is geopend voor zowel
fiets als ook run, op zaterdag 15 juni (12:00 – 20:00 uur) bij de kassa in de shop en op zondag
vanaf 09:30 tot een half uur voor de start bij de daginschrijvingen. De af te halen
startdocumenten liggen op volgorde van achternaam. Ga dus in de rij met de 1e letter van je
achternaam staan.
Tijdsregistratie en chip
Bevestig je startnummer op de voorkant van je shirt.
Op de achterkant van je stuurnummer is een chip bevestigd om je tijd te registeren.
Let op!
Startnummer zichtbaar op de borst dragen, bevestigd met 4 spelden.
Startnummer niet bedekken met jas, banden, drinkfles, apparatuur etc
De chip niet verwijderen, buigen, knippen, vouwen of bewerken.
Na afloop van de RUN vind je je gelopen tijd terug op onze site.

Programma

Starttijden - De start voor de halve marathon is vanaf het burg. de Hesselleplein, de start
van de 5 en 10 km op de Valkenburgerweg.
Halve marathon

10:30 uur

10 kilometer

14:00 uur

5 kilometer

14:00 uur

Routes/GPX
Check de route 10 km: https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-10-km/
Check de route 5 km: https://www.limburgsmooiste.nl/routes/hardlooproute-5-km/
De GPX routes zijn te downloaden via de site.
Drankposten
Om de 5 kilometer kom je bij een drankpost met water en sportdrank. Indien er, vanwege
hoge temperaturen, extra drankposten ingezet worden, worden deze enkel uitgerust met
water.
Bewaakte tassengarderobe
Op het evenemententerrein is een bewaakte tassengarderobe. Maak hier gebruik van en
laat je tas niet onbewaakt op het terrein liggen.

Douche- en omkleedfaciliteiten
Mocht je willen douchen of omkleden, is dat mogelijk op het evenemententerrein.
Medaille
Na de finish ontvang je je welverdiende medaille!
Foto’s
Ook dit jaar worden jullie onderweg gefotografeerd. Na afloop worden de foto’s op onze
website geplaatst. Het opzoeken van je foto gaat aan de hand van je startnummer.
Parking
Op parking 1, Coriopolis-Nieuw Eyckholt kan je gratis parkeren op loopafstand van het
evenemententerrein. Let op! Deze parkeerplaats wordt niet bewaakt.
(https://www.limburgsmooiste.nl/zuid/parkeren/)

