Bekendtgørelse
34. Haspa Marathon Hamburg
søndag, 28. april 2019

34.Haspa Halvmarathon Hamburg
Distance:

42,195 km

Dato:

søndag, 28 april 2019

Start og mål:

Hamburg Messe, ved Lagerstraße

Starttider:

kl. 9:30 start for løberne og stafetløberne

Målslutning:

kl. 15:50 (tidslimit for alle løbere og stafetløbere

Adgang:

Deltagerberettiget er alle sportsunde løbere som i begivenhedsåret fylder 18 år og
som er tilstrækkeligt trænet. Ikke tilladt er nordic walkere !
Hver deltager er forpligtet til selv at medbringe de sundhedsmæssige forudsætninger for
deltagelse af arrangementet eller i givet fald konsultere en læge til bedømmelse.

Startgebyr:

1.- 1.000 startplads:

60,- Euro

1.001 - 6.000 startplads:

70,- Euro

6.001- 11.000 startplads:

80,- Euro

11.001.- 16.000 startplads:

90,- Euro

fra den 29. marts 2019

100.- Euro (såfremt der stadig er frie pladser til eftermelding)

Alle priser er incl. Moms (MwSt)

•

deltagere, som mindst har finisht 15 gange, vil få en rabatkupon til en værdi af
15,00 €

•

deltagere, som mindst har finisht 20 gange, vil få en rabatkupon til en værdi af
20,00 €

•

deltagere, som mindst har finisht 25 gange, vil få en rabatkupon til en værdi am
25,00 €

•

deltagere, som mindst har finisht 30 gange, vil få en rabatkupon til en værdig am
30,00 €

•

Haspa-Joker-kunder vil få en rabat på 7,50 € i startgebyr

Deltagerlimit:

16.000

Tilmeldingsfrist:

28. marts 2019 (forbeholdt udsolgt)

Løbestrækning:
Haspa Marathon Hamburg bliver gennemført på en strækning efter reglerne i Association of International
Marathons and Road Races (AIMS) med „målet rundkurs“ på 42,195 km. Målingsprotokollen er tilsvarende
opbevaret hos AIMS.
Klasseinddeling og vurderinger
Klasseinddelinger
Enkeltvurdering
• mænd / kvinder
• seniorer
Aldersklasser
mænd og kvinder bliver vurderet i delte klasser
mh / kh
m / k 30
m / k 35
m / k 40
m / k 45
m / k 50
m / k 55
m / k 60
m / k 65
m / k 70
m / k 75
m / k 80

1990 – 2001 (hovedklassen)
1985 – 1989
1980 - 1984
1975 – 1979
1970 – 1974
1965 - 1969
1960 - 1964
1955 – 1959
1950 – 1954
1945 - 1949
1940 – 1944
1935 – 1939

Mandskabsvurdering
(kun i forbindelse med Hamborgmesterskaberne)
Mandskabsvurdering gennem tidsaddition af henholdsvis tre løbere i rækkefølge fra en forening. En særlig
tilmelding til denne vurdering er ikke påkrævet.
Forudsætning der derimod deltagelse af Hamborgmesterskaberne og oplysning af den tilsvarende
Hamborg forening ved tilmelding.
Teamvurdering
De henholdsvis tre hurtigste løbere fra en forening, team e.a. vil automatisk blive taget i betragtning til
teamvurderingen. Derefter følger en kvinde-, en herre- og en mixed – teamvurdering. En særlig
teamtilmelding er ikke påkrævet. For at blive vurderet som team, er det vigtigt at alle teammedlemmer ved
tilmeldingen er nævnt med det aftalte teamnavn og at det skrives på den identiske vis. De bedste teams får
en særlig ære.
Særvurderinger

•
•
•

Hamborg mesterskaberne hoved- og aldersklasser
HH- virksomheds-sportmesterskaber mænd og kvinder
Hamburger politimesterskaber mænd, kvinder

Haspa Marathon Hamburg / Haspa Marathon Hamburg Stafet / Tiendedelen (Das Zehntel)
Information og tilmeldingsbetingelser til Haspa Halvmarathon Hamburg og til Haspa Marathon Stafet findet i
på vores internetsider unter www.haspa-marathon-hamburg.de Informationer og tilmeldingsbetingelser til
ZEHNTEL finder i fra januar 2018 på vores internetside eller under www.daszehntel.de

Registrering
Fremgangsmåde ved registrering
Hver deltager er forpligtet til selv at tilmelde sig. Vi tilbyder jer to forskellige muligheder for registrering.
Enten medler i jer direkte ONLINE under www.haspa-marathon-hamburg.de eller downloader
registreringsformularet, udfylder formularet fuldstændigt og sender det underskrevet per post til: Marathon
Hamburg Veranstaltungs GmbH, Fuhlsbüttler Str. 415 a, 22309 Hamburg, Tyskland. Tilmeldinger per fax, eMail eller i kopier akcepteres ikke.
Samtidig med jeres tilmelding skal i bekræfte, at i har læst og akcepteret de almene vilkår og betingelser.
Efter vellykket tilmelding vil i modtage en registreringsbekræf-telse fra os. Det er det bindende tilsagn, at i er
tilmeldt til det 34. Haspa Marathon Hamburg 2019.
Midt i april 2019 vil i modtage jeres officielle bekræftelse med jeres startnummer. Startgebyret bliver én gang
booket fra jeres konto som debiteringsgodkelse. Det samme gælder for gebyr på 25,-€, der måtte opstå i
tilfælde af tab eller ikke tilbagegivet lånte ChampionChips.
Omregistreringer og eftermeldinger
Hvis i efter tilmelding alligevel ikke kan deltage i løbet, kan i nævne en erstatnings-deltager. Dette kan kun
gøres én gang; en startplads kan ikke videregives flere gange til erstatningsdeltager. Denne omregistrering er
mulig og skal ske senest sidst i marts 2019 online eller personligt den 26. og 27. april 2019 ved udgaven af
startpapirerne mod et ekspeditionsgebyr på 21,00 €.
Registreringsslut respektive deadline er, så snart 16.000 deltagere er tilmeldt, dog senest den 28. marts 2019.
Såfremt det maximale deltagerantal på dette tidspunkt ikke er opnået, er en efterregistrering mulig i området
ved udgaven af startpapirerne den 26. og 27. april mod et efterregistreringsgebyr på 100,00 € Enkeltheder
kan du læse i informationerne på hjemmesiden : www.haspa-marathon-hamburg.de
Startplads-tilbagetrækningsforsikring
Samtidig med registrering tilbyder vi i samarbejde med HanseMerkur Reiseversicherung AG en startpladstilbagetrækningsforsikring. Forsikrede risici er: sygdom, ulykker og død eller tab af arbejdsplads, ikke
forsikret er derimod afkald af personlige grunde.
En forsikring kan i udelukkende tegne med jeres tilmelding til Haspa Marathon Marathon for 10,90 € (9,90 €
forsikringspræmie + 1,00 € servicegebyr) indtil 2. pristrin, (d.v.s 70,- Euro) og fra 3. pristrin (fra 80,00 €) for
13,90 € (12,90 € forsikringspræmie + 1,00 € servicegebyr). Yderligere information til forsikring og almene vilkår
og betingelse finder i ved HanseMerkur Reiseversicherung AG under www.haspa-marathon-hamburg.de.
Hvis i har tegnet en forsikring og i ikke kan starte af en af de oven nævnte grunde, vil i få det fuldstændige
deltagergebyr (uden tillægsydelser)
erstattet efter begivenheden (løbet). Ved indtrædelse af et
forsikringstilfælde vær så venlig efter løbet at sende jere registreringsbekræftelse i original sammen med en
begrundet erklæring samt et tilsvarende officielt bevis (attest etc.) til forsikringen HanseMerkur.
VORES SERVICE TIL JER
Følgende ydelser byder vi for jeres startgebyr:
• startnummer og sikkerhedsnål
• tøjpose med produkter af høj værdi fra vores sponsorer
• programhefte med deltagerinfos og strækningskort
• foldeplan over strækningen
• professionel deltageromsorg
• aflevering af tøjpose under tag i Messehallen
• tempoløbere til 3:00, 3:15, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 4:45 og 5:00 timer
• sportartikelmesse ”Marathon Hamburg Expo 2019”
• Underholdning langs med strækningen og i start- og målområdet
• forplejnings- og vandsteder på strækningen (fra 5 km af og hver 2,5 km samt i mål)
• massageservice på strækningen ved km 30, km 32,5, km 35 og km 37,5
• toiletter i start/målområde, langs strækningen (hver km og i Athletes Area

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

finisher – medalje
righoldig buffet efter målet
brusebad og omklædning under tag i Messehallen
massageservice i Messehallen
afspærret og sikret løbestrækning
tidsmåling (transpondersystem) med mellemtider ved km 10, km 15,
km 20, km 21,5 (hm) km 25, km 35, km 40 og i mål
online - resultatstjeneste (til rådighed 30 min. efter målindløb)
certifikat og resultater til download
medicinsk nødstjeneste
organisation af Haspa Halbmarathon Hamburg

Haspa Marathon Hamburg Kollektion
Igen til Haspa Marathon Hamburg 2019 vil der være en merchandising kollektion.Yderligere information og
layouts kommer senere. Samtidig med tilmelding kan i bestille den officielle Haspa Halbmarathon Hamburg
shirt for 26,00 €. En online efterbestilling er desværre ikke mulig. Modtagelse af den bestilte vare finder sted
ved Marathon Hamburg Expo 2019 den 26. og 27. april og desuden 28. april i merchandising teltet på området
ved Messen.
SMS-Service
I har i muligheden for samtidig med tilmelding af booke sms-service.
Dertil findes der tre muligheder:
• vi sender gratis jeres uofficielle slutresultat på jeres mobil

•
•

vi sender alle mellem- og mål-tider på en terminal (3 € )
vi sender alle mellem- og slut/mål-tider på to terminals (5 €)

Yderligere information herom finder i ved registreringsformularet eller i online-tilmeldingen.
MEDALJEGRAVUR
Alle deltagere har mulighed for, i målområdet at få graveret finisher-medaljen individuelt (navn, distance,
slutresultat). Medaljegravur kan bookes direkte sammen med tilmelding for 8,50 €. Direkte på stedet koster
det 10,00 €.
Donation ”junior og unges udvikling ved Hamburger Leichtathletik-Verband e.V ”
Haspa Marathon Hamburg understøtter junior og unges forfremmelse i hamborgs atletikforbund
(Hamburger Leichtathletik- Verbandes e.V) Uden financiel understøttelse fungerer intet – i kan hjælpe, idet i
tillige med startpengene betaler 1,00 € (et klik / flueben er nok). Disse penge går netto direkte til sport unge
og kommer dem til gode.
PASTA-PARTY
I år arrangerer vi den 27. april 2019 et pasta-party. Pasta med to forskellige slags sovs (souce) samt en
alkoholfri øl fra vores partner Krombacher kan bookes samtidig med tilmelding for 6,40 €.
DELTAGERINFORMATION RUNDT OMKRING KONKURRANCEN
Program
• Marathon Hamburg Expo 2019 dem 26. og 27. april 2019 med fri entré
• børne- og ungdomsløb DAS ZEHNTEL (særlig annoncering) den 27. april `19
• økumenisk gudstjeneste aftenen før marathonløbet forventet kl 18,00.
Udlevering af startpapirer
Åbningstider for udlevering af startpapirer den 26. og 27. april 2019 får i meddelt sammen med jeres
tilmeldingsbekræftelse. Ved forelæggelse af tilmeldings-bekræftelsen og identitetskort / reisepas får i

udleveret følgende :
• tøjpose incl sponsorerprodukter af høj værdi
• startnummer og sikkerhedsnål
• i givet fald leje af ChampionChip (hvis den er bestil i forvejen)
• foldeplan over strækningen
• programhefte med alle vigtige informationer om konkurrancen
Deltagere, som har booket extra ydelser, vil ved startnummeret finde tilsvarende bons som kan afrives. Disse
kan derefter indløses ved de udviste steder. Hvis i ikke personligt kan afhente jeres startpapirer, kan en
fuldmægtig person i jeres navn ved forelæggelse af kopi af jeres identitetskort få papirerne udleveret.
Den nøjagtige fremgangsmåde vil blive forklaret i jeres tilmeldingsbekræftelse.
Levering af tøjpose
I har mulighed for, at deponere tøjposen med jeres personlige ting på messeområdet den 28. april 2019 før
start fra kl. 06:30 i det centrale indsamlingssted. Vær opmærksom på, at udelukkende tøjposer fra Haspa
Marathon Hamburg vil blive modtaget. Beregn tid nok til aflevering af tøjposerne. Vær også opmærksom på,
at der ikke overtages ansvar for tab af værdisager og at tøjposen derfor kun skal indeholde skiftetøj.
Selvforplejning
Selvforplejning kan afleveres til bekendtgjorte tider ved udlevering af startpapirerne.Nærmere information
hertil følger.
Tidsmåling
Tidsmåling udføres udelukkende med ChampionChip. En ChampionChip er en plastik-transponder, som
fastgøres i din løbesko og som bestemmer din personlige løbetid. Ved ca 60% af alle løbearrangementer i
Tyskland og ved de fleste store Marathonløb bliver tiderne bestemt ved hjælp af ChampionChip.
Følgende muligheder findes:

•

ejere af Chip angiver deres personlige ChampionChip-nummer i tilmeldingsformularet (en syvcifret
bogstav / talkombination)

•

leje af Chip: I lejer en ChampionChip og giver den ubeskadiget tilbage samme dag som løbet finder
sted ved den særlige sted for Chip aflevering eller sender den senest to dage efter per post tilbage
til arrangørens adresse. Gebyr for leje koster 6,50 € og bliver booket sammen med bidraget for
deltagelse.

Hvis i ikke afleverer ChampionChip efter løbet eller i har besluttet jer til at købe den, vil differencen mellem
den beregnede leje i forhold til køb (25,00 €) blive booket ved den angivne konto eller kreditkort.
Vær venlig og fastgøre ChampionChip sikkert ved snørebåndet på jeres sko (ikke binde den fast med
metalholdigt), da tidsmåling eller ikke kan beregnes
Start
Startberettiget er kun startnumrene fra Haspa Marathon Hamburg 2019. Disse startnumre skal anbringes
godt synligt på brystet. Af samme grund er desuden startnumre med bånd ikke tilladt. Startnumrene må ikke
forandre gøres. Dette ville føre til diskvalifikation ! Hvis man ikke bærer startnummer, bliver man heller
ikke vurderet (med tid).
Startopstilling finder sted ved Messen på højde af fjernsynstårnet. Starttid er kl. 09:30. Startområdet må kun
betrædes af løbere med det officielle startnummer. På jeres startnummer er den blok nævnt, som i med den
tilsvarende målsætning er blevet inddelt i.
Vær så venlig at indordne jer i den blok, som er blevet tildelt jer. Og ret jer venligst efter hjælpernes
instruktioner, for at sikre en glat start.
Forsyning på strækningen
Forplejnings- og vandsteder befinder sig på strækningen. Der vil man få vand, geler, elektrolytdrikke, Cola
og bananer til ar forfriske sig med og til styrkning. Vær venlig og benyt jer af alle forsynings- og vandsteder
på hele strækningen og bliv ikke brat stående, rettere sagt, orienter jer efter jeres medløbere for at undgå
sammenstød. Kast venligst bægere i de opstillede affaldsbeholdere.

Mål
Målet befinder sig ved Messen og er åben til kl. 15:50. Det svarer til at strækningen skal kunne nås på 6timer
og 20 minutter. Deltagere, som kommer senere i mål, tældes ikke mere.
Når i har krydsel mållinien, vil i modtage jeres Finisher-medalje. Derefter skal i forlade målområdet hurtigt og
begive jer ind til efterforsyning på messeområdet i B hallen.
Athletes Area på messeområdet
Hent venligst først jeres tøjpose fra tøjposeleveringen mod forelæggelse af jeres startnummer. I Athletes Area
kan i få målforplejning (vand, alkoholfri øl, desuden slik og saltet ved buffeten ect.), derudover kan i få
brusebad, klæde om og gratis benytte jer af vores massageservice.
Tilbagelevering af ChampionChip
Hvis i har lånt en ChampionChip, giv den venligst tilbage efter løbet søndag den 28.april 2019 ved
udgangen af Athletes Area ved ChampionChip afleveringstedet.
Eller send Chipén inden to dage per post tilbage til arrangøren. Vær opmærksom på, at man skal opbevare
den udstedte kvittering til årets ende, i tilfælde af et eventuelt krævet bevis. Bliver ChampionChip ikke givet
tilbage, vil et gebyr på 25,00 € blive opkrævet. Dette gebyr bliver inddraget per debiteringsgodkendelse
(lastskrift af konto)
Online-Service: Resultater, Deltager-fotos, certificater
Resultaterne bliver hurtigt offentliggjort på hjemmesiden. En gratis Download står til jeres rådighed for både
jeres konkurrancetider og jeres personlige deltager-certificat.
Jeres personlige deltager-fotos og jeres foto-certificat kan i online bestille ved vores fotopartner. Mere
detailleret information vil i få i Internet og ved udgaven af startpapirerne
BETINGELSER FOR DELTAGELSE
Forsikring og ansvar
Deltagelse foregår på eget ansvar. Deltageren erklærer ved modtagelse af hans startnummer, at der ikke er
betænkelig sundhedsmæssig risiko for hans deltagelse.
Det anbefales at læse GERMAN ROAD RACES (GRR) spørgekatalog om sundhed
(http://ww2.unipark.de/uc/GRR/?a=48&b)
Arrangøren kan ikke overtage ansvar for mistet beklædning og andre genstande.
Snyde arrangøren ved deltagelse under falsk navn
Deltagere, som videregiver deres startpapirer som deltagelse til andre personer uden at sikre sig, at disse i
forvejen korrekt er blevet meldt om, vil opnå startforbud fra løbet plus mindst de følgende 3 år. Derudover
forbeholder arrangøren sig evt. videre juridiske trin.
Deltagere, som starter under falsk navn, vil i princippet på livstid udelukkes for videre begivenheder af
arrangøren. Derudover har arrangøren ret til, at hæve en straf på 500,00 € plus videre juristiske trin.
Pengestraffen vil gå til vengørenhedsformål.
SERVICE INFOS
Kvarter
Hjælp til at finde hotelværelse bl.a. gennem Hamburg Tourismus GmbH: HTH Hotline- +49 40 3005d1 – 851
eller per e-Mail info@hamburg-tourismus.de Stikord:”Haspa Marathon Hamburg”.
Mere information til overnatning finder i på vores internetside, www.haspa-marathon-hamburg.de
Henrejse
I betragtning af afspærringer af strækningen råder vi til at komme med U- eller S-tog til strækningen eller til
centrum ved Messen. Køreplaner til Hamborgs trafikforbund finder i her: www.hvv.de
HVV (trafikforbundet) har en servicetjeneste til spørgsmål rundt om den offentlige trafik under tel.nr: 04019449.

KONTAKT
Arrangør
Marathon Hamburg Veranstaltungs GmbH
Fuhlsbüttler Str. 415 a
22309 Hamburg
www.haspa-marathon-hamburg.de
Deltager-management
Hotline: 01805 100 250 (14 ct/min fra det tyske fastnet, dog højst 42 ct/min fra det mobile net.
Skriftlige forespørgsler retter i venligst til os gennem kontakt-formularet under www.haspa-marathonhamburg.de

