39ste NACHT VAN WEST-VLAANDEREN 2018

wedstrijdreglement
27ste Renault Decleir – Marathon
6° Halve Marathon
Beste sportvriend(in),
We zijn heel blij je (weer) te mogen begroeten op de “Nacht” !
Er is opnieuw de Renault Decleir-marathon en onze zesde halve marathon.
Fietsers zijn NIET toegelaten op het parcours.
Een tiental officiële VAL- controleurs staan langs het parcours!!
Het parcours is verkeersvrij, maar vanaf 01u00 is er eenrichtingsverkeer buiten het
centrum.
Hieronder vind je wat info die een antwoord kan zijn op eventuele vragen.
 Controleer of jouw documenten overeenstemmen met de wedstrijd die je loopt.
( marathon: 001-500/ halve marathon 1001-1900)
 Start om 20 uur:

Marathon & halve marathon

 Startboxen: op de rode atletiekpiste naast de sporthal. Het vak van de
marathon en halve marathon is vooraan en is ook afgescheiden van de 10km.
 Aankomst marathon en halve marathon: op de markt van Torhout.
 Halve Marathon: 1 ronde van 21Km098
Marathon: idem plus twee lokale lussen van 10Km549
 Borstnummers:
Borstnummers met chip, goed zichtbaar aanbrengen op de borst!
Om de officiëlen en aankomstrechters te helpen moet de sponsor ook duidelijk
zichtbaar zijn! (onderscheid marathon en halve marathon is dan snel gemaakt)
 Chip: is op het borstnummer gekleefd, dus zeker laten hangen!!
De wedstrijduitslag komt op de website van Chronorace.
 Wegaanduiding: door middel van felgele klevers met zwarte pijl.
 Fietsers begeleiders: niet toegelaten, er is controle door VAL-officiëlen!!
Omdat de 2 lussen van 10,5km ook terugkomen op het parcours van de halve
marathon zullen er ook “gedubbelden” tussen lopen!! Dus hier geen fietsen !!
Fietsers kunnen tijdens de lokale lus enkel tss de Elisabethlaan tot
Groenhovebos.
 Bevoorrading: 6 posten bij halve marathon. Op de lokale lus van 10,5km zijn
er 3 posten.
Bevoorrading met water, Ice Tea, Cola, Etixx, rozijnen, peperkoek, chocolade,...
Persoonlijke dranken kunnen afgegeven worden naast de sporthal tss 18 en 19u
en zullen dan op 2 plaatsen staan (viermaal per toer/halve marathon) en op 1
plaats bij de lokale lussen.

 Bagage: Er is een bewaarplaats voorzien in “zaal Thor” in de Industrielaan
 Kleedkamers/douches: voor de dames zijn er douches in de B-sporthal en
voor de heren zijn de kleedkamers onder de tribune naast de piste/voetbalveld.
 Km-aanduiding : 1—2—3--5--10--15--20--21,1--25--30--35—40 km
Het parcours werd officieel opgemeten door de internat. atletiekfederatie IAAF!
 Opgave: bij het staken van de wedstrijd dienen borstnummers afgegeven te
worden aan een seingever of aan een officieel.
 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, ongeval of
schade opgelopen voor, tijdens of na de wedstrijd
 Tijdslimiet: marathon: 5u15 uur
Wie trager loopt en toch wenst aan te komen doet dat op eigen risico, moet
de verkeersregels volgen en kan niet meer rekenen op een beveiligde omloop!
 Podiumhulde:
Halve marathon: om 23u00 uur in de MAST! (grote zaal aan sporthal)
De eerste 3 heren en dames van het algemeen klassement worden op het
podium verwacht!!
Marathon: om 00u00 uur in de MAST! (grote zaal aan sporthal) De eerste 3
heren en dames van het algemeen klassement en de eerste drie masters dames
en heren worden op het podium verwacht!!
Wie niet naar het podium komt, grijpt naast de geldprijs!
 Prijzentafel: voor de marathon en halve marathon zijn er geldprijzen voor de
eerste 25. Die is af te halen in de sporthal vanaf 23u30 (HM) en vanaf 24u00
(marathon). Elke finisher ontvangt ook een herinneringsmedaille en een uniek
Nacht van West-Vlaanderen T-shirt + waardebon-sauna.
 Huldiging van alle Torhoutse marathonfinishers op zondag 24 juni om 11 uur
in zaal Ten Walle (Bruggestraat 12) door het stadsbestuur.
Ondanks onze lange voorbereiding zijn we er ons heel goed van bewust dat het nog
beter kan. Maar dat kan alleen als jij ons dat wil vertellen. Onderaan vind je mijn
gegevens. Mail me gerust na de “Nacht” om te vertellen wat beter kan (of wat goed
of minder goed was). We gaan er heel zeker rekening mee houden voor de volgende
edities. En dat komt alle deelnemers, ook jou, in 2019 ten goede!
We wensen je succes en veel loopplezier in deze 39ste Nacht van West-Vlaanderen !
sportieve groeten,
André Mingneau
8600 Diksmuide-Vladslo
amos@marathons.be
www.marathons.be
PS: noteer alvast
 zondag 19 augustus: 35° sirene Middelkerke: 5km +10 miles+8 km
 zondag 9 september: 20° In Flanders Fields marathon, een klassieker!!
alle info over deze 2 wedstrijden is te vinden op www.marathons.be

