Bevestiging inschrijving Survivalrun Harreveld
Beste survivalaars
Informatie voor de run op 18 juni 2017
Start-/finishterrein
Het start-/finishterrein is op het kerkplein. Op locatie sportpark ’t Hach / KSH-terrein in
Harreveld zijn voldoende kleed- en doucheruimten voor heren en dames. Aanbevolen
wordt om na het omkleden de sporttassen te labelen (deze ontvang je bij het ophalen
van het shirt etc.) en in de zaal van bagagedepot “café de Boer” af te geven. Na afloop
van de run kun je op vertoon van het startnummer op je shirt, je tas weer afhalen.
Dit jaar maken wij gebruik van elektronische tijdswaarneming d.m.v. een chip. Deze chip
is op naam en op startnummer gesteld en LET OP: deze chip dient u te allen tijde na
de run meteen te laten verwijderen door vrijwilligers van SSH.

Bij het niet inleveren van de chip worden de kosten van de chip, € 7,50
bij u geïncasseerd.
De chip ontvangt u tezamen met het shirt etc. en kunt u d.m.v. de bijgeleverde 2 tyrips
alleen bevestigen aan uw veter/schoen, i.v.m. de registratiehoogte.
Op het start-/finishterrein is een gezellig terras aanwezig, met eten, drinken en met het
uitzicht op de spectaculaire eindhindernis. Wij hopen op veel belangstellenden die de
deelnemers over de finishstreep zien komen.
Inschrijven/melden
Deelnemers kunnen zich vanaf 8:15 uur melden in de kantine van sportpark ‘t Hach.
Hier krijgen zij de rode armband, de chip met bijbehorende tyrips, het shirt en
tassenlabel op naam en startnummer met bijbehorend bevestigings-tyrip gesteld.
Daginschrijvingen
Het aantal deelnemers per run is gelimiteerd. In verband met het maximale aantal
inschrijvingen, zijn daginschrijvingen van alle desbetreffende runs helaas niet meer
mogelijk.
Parkeerterrein
In de weide achter sportpark ’t Hach is voldoende mogelijkheid tot parkeren. De
parkeerplaats is duidelijk aangegeven vanaf elke toegangsweg naar Harreveld. Een
dringend verzoek aan deelnemers en toeschouwers om ten behoeve van de veiligheid,
uw auto of bus te parkeren op de hiervoor gereserveerde parkeergelegenheid en niet in
de straten van Harreveld.
Fietsen kunnen in de fietsenstalling bij café de Boer gezet worden. Deze ligt naast het
start-/finishterrein.

Publieksroute
Op de plattegrond van het parcours is een fietsroute uitgezet. Wij kunnen u het volgen
van de run per fiets van harte aanbevelen. Met de fiets komt u het snelst in de nabijheid
van de hindernissen. Bovendien kunt u vanaf deze route de deelnemers goed volgen.
De plattegrond van het parcours met fietsroute is te downloaden via
www.survivalharreveld.nl. Fietsroutes zijn ook verkrijgbaar bij de infostand op
het start-/finishterrein.
EHBO
Op het start-/finishterrein èn op diverse plaatsen in het parcours is een EHBO-post
aanwezig.
Prijsuitreiking
JSC A, B en C
: ± 14:00 uur
ONK LSR en recreatieve runs
: ± 15:30 uur
Aansluitend volgt de prijsuitreiking van het Survivalseizoen 2016-2017 door de
Survivalbond Nederland.

