Aanmeldformulier IWE WEERT OLAT 18 op 19 mei 2013
Zenden aan:
OLAT-LPS
Lupinelaan 27, 5691 WC Son en Breugel

26e INTERNATIONAAL
WANDELEVENEMENT
OLAT

Naam
Roepnaam

In het weekend van
18 mei op 19 mei 2013
Parkoers
De IJZEREN MAN
WEERT

Adres~
Postcode

Plaats

Geboortedatum
Telefoorn
E-mail
Lid van wsv
Lid Atletiek Unie ja / nee
Continental Centurion nr
Kennedy Vriend nr

licentie nr
100-Man nr

Ik schrijf in voor het onderdeel:
Eil
24 uur / 100 EM
wedstrijd / prestatie
i:ii
100 KM
wedstrijd / prestatie
EE~
50 EM
wedstrijd / prestatie
50 KM /dag
wedstrijd
Eil
50 KM macht
prestatie
Het inschrijfgeld ad €
IBAN NL34RABO 0138211736

Is overgemaakt op bankrekening

Wa n dels p0 rtve ren îg ing

BIC RABONL2U
T.N.V. OLAT Sint-Oedenrode

Naam

Handtekening

Informatie:

T 0499

-

473767

E: iweweert@olat.nl
Datum:

06 483 27640

www.olat.nJ

PROGRAMMA
Onderdeel
24 uur
100 EM
100 KM
50 EM
50 KM wedstr.
50 KM prest.

starttijd 18 mei
12.00 uur
12.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
12.00 uur
24.00 uur

Limiet
24 uur
24 uur
18 uur
16 uur
10 uur
10 uur

Inschrijfgeld
tot 4 mei 4 mei e.v.
€
€
€
€
€
€

30,00
30,00
22,00
15,00
10,00
10,00

€
€
€
€
€
€

35,00

35.00
27,00
20,00
12,50
12,50

Korting:
OLAT-leden € 3,00
Bondsleden € 1,00
Geen korting op korthig.
Leeftijd limiet is 16 jaar
Startlocatie:
Café-zaal Dennenoord, Voorhoeveweg 2, 6006 SV WEERT
Parkoers:
Er wordt gewandeld op een verkeersarm en afwisselend rondepar
koers, dat volledig is verhard. De lengte van het parkoers bedraagt
6295 meter.
Op zondag 19 mei wordt vanaf 10.50 uur op een verkort parkoers ge
wandeld. De korte ronde is 1946 meter.
Verzorging:
Op het parkoers zijn twee verzorgingsposten ingericht met gratis kof
fie, thee, bouillon, brood, fruit, yoghurt, enz.
Bovendien is er gelegenheid om in persoonlijke verzorging te voorzien.
Er is EHBO aanwezig.
Algemene voorwaarden:
Deelnemers en verzorgers zijn verplicht om reflecterende vesten te
dragen. Deelnemers lopen bij voorkeur links van de weg.
Deelname aan de wandeling is op eigen risico
Waarin niet is voorzien, beslist de Organisatie

24 uur
Deelnemers aan de 24 uur krijgen een klassering in de eindrangschik
king overeenkomstig de afgelegde afstand binnen de daarvoor geme
ten tijd. Degene die binnen de gestelde tijd reglementair de meeste
kilometers aflegt, is de winnaar van dit 24 uurs-evenement
Als daarbij aan de Continental Centurion eisen wordt voldaan, klas
seert men zich ook hiervoor.
Continental Centurion
Iedereen die de 100 EM (160934 meter) binnen 24 uur volbrengt, ont
vangt eenmalig de daarbij behorende onderscheiding in de vorm van
de Continental-Centurion-speld met ingegraveerd nummer.
Kennedy-Vriend
Deelnemers aan de 50 EM (80467 meter) die deze afstand voor de
eerste keer binnen de 12 uur afleggen, ontvangen eenmalig de Kenne
dy-vrienden-speld met ingegraveerd nummer.
Honderd man
Wedstrijddeelnemers, die voor het eerst 100 km binnen de 11 uur en
30 minuten volbrengen, ontvangen de ‘100 man-speld’ van de A. U.
Wedstrijd
Deelnemers die lid zijn van de Atletiek Unie en aan de afstanden deel
nemen overeenkomstig de reglementen van de A.U. dingen mee naar
de beschikbaar gestelde prijzen voor de eerste drie plaatsen.
Diploma
Alle deelnemers die slagen op hun onderdeel ontvangen een diploma
met vermelding van naam, afstand en tijd.
Wordt tijdens het onderdeel ook voldaan aan de voorwaarden gesteld
aan de Long Distance Walker of de Kennedy Walker, dan wordt het
daarvoor bestemde certificaat afgestempeld.
Inschrijven
Men kan online inschrijven (Formdesk) www.olat.nl, of per inschrijffor
mulier inschrijven tot 4 mei 2013. Daarna kan men nog inschrijven
met toeslag tot en met 15 mei 2013. Op 18 mei kan men inschrijven
op het inschrijfbureau tot een half uur voor aanvang onderdeel.
Informatie: 0499 473767

