Bekendtgørelse
Haspa Marathon Hamburg Stafet
søndag, 19. april 2020

Haspa Marathon Hamburg Stafet
Distance: (tilsammen):

42,195 km
Med stafetløbet henvender vi os til løbere i forskellige aldersklasser og
forskellig træningslevel. Tilsvarende hertil vil der også i år være helt forskellige
lange afsnit, således at hver en deltager kan finde sin henholdsvis passende
distance.

Dato:

søndag, 19. april 2020

Start og mål:

Hamburg Messe (Athletes Area: Messe)

Starttid:

kl. 09:30: start for alle stafetløbere

Løbets ende:

kl. 15:50 (tidslimit: 6:20:00 timer brutto)

Adgang:

deltagerberettiget er alle sportsunde og tilstrækkeligt trænede løbere, som
ved begivenheden er fyldt 12 år. Ikke berettiget til deltagelse 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 heraf.

Stafetten:

sammen med jeres startpapirer får i en Chip, der samtidig fungerer
som ”stafetten” og tidstransponder og som tvingende skal videregives fra
løber til løber. Chipèn skal fastgøres med et velcrolukning ved fodledet.

Startgebyr:

139,00 €
149,00 €
159,00 €

indtil 500 stafetter
fra 501 til 1000 stafetter
fra 1.001 til 1.500 stafetter

Alle priser er incl. MwSt (Moms)
Deltagerlimit:

1.500 stafetter á 4 løbere

Tilmeldingsfrist:

19. marts 2020 (forbeholdt, at der er udsolgt)

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER / LØBESTRÆKNING
Haspa Marathon Hamburt Stafet løbes på den udmålte strækning på 42,195 km.
KLASSEINDDELING OG VURDERING
Wurdering
• teamvurdering - kvinder
• teamvurdering – herrer
• teamvurdering mixed (mindst en kvinde og en herre)
TILMELDING
Fremgangsmåde ved registrering
Vigtigt: Tilmelding til Haspa Marathon Hamburg Stafet kan udelukkende ske af teamchefen ONLINE under
www.haspa-marathon-hamburg.de
Hvert team udkalder en stafetchef, som ikke tvingende selv skal løbe med. For at kunne tilmelde et team, må
stafetchefen indrette en (benytter)konto, hvori data over de enkelte løbere er angivet og forvaltet.For
ændringer, som følger på et senere tidspunkt, vil der blive krævet et bearbejdsningsgebyr på 10,00 €.
Sammen 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 bindelde tilsagn, at i er
tilmeldt med stafetten ved det 35. Haspa Marathon Hamburg.
Først i april får stafetchefen den officielle bekræftelse af jeres tilmelding. Startgebyret bliver èn gang booket
fra jeres konto som debiteringsgodkendelse. Det samme gælder for gebyr på 25,00 € ved tab eller ikke
tilbagelevering af den lånte ChampionChip.
Omregistrering og eftermelding
Slutning for tilmelding sker, så snart der er tilmeldt 1.500 stafetter, dog senest den 19. marts 2020. Hvis det
maximale antal af stafetpladser på dette tidspunkt ikke er opnået, vil en eftermelding ved udgaven af
startpapirerne den 17. og 18. april være mulig mod et eftermeldingsgebyr på 30.00 € (udover startgebyret).
Ommeldinger er mulige den 17. og 18. april 2020 på stedet ved udlevering af startpapirerne mod et
servicegebyr på 10,00 €. Yderligere informationer hertil findes på hjemmesiden www.haspa-marathonhamburg.de
VORES SERVICE TIL JER
Følgende ydelser byder vi for jeres startgebyr:
• 4 start- og 4 rygnumre incl. Sikkerhedsnål
• låne-ChampionChip (tidstagning-transponder)
• 4 tøjposer med produkter af høj værdi fra vores sponsorer
• 4 programhefter med deltager-infos
• 4 stafet-foldeplaner over ruten
• professionel deltageromsorg
• aflevering af tøjpose
• sportartikelmesse ”Marathon Hamburg Expo 2020”
• underholdning langs ruten, samt i start- og målområdet
• forplejning og vandsteder på strækningen (ruten) (hver 5 km og ved 7,5 km 12,5 km o.s.v.) samt i
mål
• massage-service på strækningen bei km 30, km 32,5, km 35 og km 37,5 og i mål
• toiletter i startområdet , langs hele ruten (hver km) og i Athletes Area
• 4 finisher-medaljen
• brusebad og omklædning i Athletes Area
• gratis massage-service i Athletes Area

•
•
•
•
•
•

afspærret og sikret løberute
Itidsmåling (transpondersystem) med mellemtider ved stafet-skiftestederne
online resultatsservice (tilgængeligt 30 minutter efter mål)
certificat og resultater til Download
medicinsk nødstjeneste
organisation af Haspa Marathon Hamburg-Stafet

HASPA MARATHON HAMBURG MERCHANDISING KOLLEKTION
En merchandising kollektion vil i igen kunne finde ved Haspa Marathon Hamburg
2019. Vi tilbyder alle deltagerne til stafetløbet en finisher-shirt. Nærmere information og layouts herom følger.
Sammen med tilmelding kan i bestille den officielle team-shirt for 26,00 €
Enkeltprisen for en finisher-shirt er 26,00 €. Ved køb af 4 shirts betaler i en samlet pris på KUN 90,00 EUR (i
stedet for 104,00 EUR).
Modtagelse af den bestilte vare finder sted sammen med udlevering af startpapirerne den 17. og 18. april
samt den 19. april i merchindising-teltet på området ved Messen.
Købsprisen på Marathon Hamburg Expo 2020 er 29, - € pr. shirt.
MEDALJEGRAVUR
For alle deltagere af stafetløbet er der mulighed i målområdet, at få finisher - medaljen individuelt graveret
(navn, distance, sluttid). Medaljegravuren kan direkte ved tilmeldingen medbestilles til en samlet pris på 34,00
EUR.
PASTA-PARTY
I år arrangerer vi et pasta party den 18. april. Pasta med to forskellige souce og en alkoholfri øl fra vores
partner Krombacher. Alt kan medbestilles sammen med tilmelding og bookes for 25,60 EUR.
DONATION ”junior og unges udvikling ved Hamburger Leichtathletik-Verband e.V.”
Haspa Marathon Hamburg Stafet understøtter junior og unges forfremmelse i hamborgs atletikforbund. Uden
finansiel understøttelse fungerer intet – i kan hjælpe, idet i tillige med startpengene betaler 4,00 EUR (et klik /
flueben er nok). Disse penge går netto direkte til unges sport og kommer dem til gode.
DELTAGERINFORMATION RUNDT OMKRING KONKURRANCEN
Program
• Marathon Hamburg Expo 2020 den 17. og 18. april 2020 med fri entré, yderligere informationer føler
• børne- og ungdomsløb DAS ZEHNTEL (særlig bekendtgørelse) den 18. april 2020
• økumenischer gudstjeneste aftenen før marathonløbet, forventet kl. 18:00
Udlevering af startpapirer
Åbningstider for udlevering af startpapirer den 17. og 18. april, vil vi meddele jer i bekræftelsen af registrering.
Ved forelæggelse af tilmelding (registrering) samtidentitetskort / pas vil i modtage følgende:
• 4 tøjposer
• 4 start- og 4 rygnumre incl. Sikkerhedsnåle
• låne-ChampionChip (transponder til tidstagning)
• velcrolukning til at fastgøre ChampionChip
• 4 programhefter med alle vigtige konkurrance-info
Stafetdeltagere, som har booket extra service, vil finde tilsvarende talons til at rive af ved startnummeret.
Disse kan derefter indløses ved de udviste steder.

Startpapirerne til det samlede hold (stafet-team) skal personligt hentes af stafetchefen eller et andet medlem
af holdet.
Hvis stafetchefen og alle stafetmedlemmer ikke personligt kan afhente startpapirerne, kan en fuldmægtig
person i jeres navn afhente papirerne mod forelæggelse af en kopi af jeres identitetskort. Den nøjagtige
fremgangsmåde vil blive forklaret i registreringsbekræftelsen.
Tidsmåling
Tidsmåling sker udelukkende med ChampionChip. En ChampionChip er en plastiktransponder, som bliver
fastgjort ved fodledet og fungerer som stafetstab. Den må nødvendigvis videregives fra den første til den
sidste løber. ChampionChip bliver stillet til rådighed til jeres stafet som lån og skal gives tilbage samme dag
ubeskadiget eller senest to dage efter arrangementet sendes tilbage per post.
Hvis i ikke giver ChampionChip tilbage efter løbet, vil der blive krævet et gebyr på 25,00 € og booket fra den
konto eller kreditkort, som i har angivet.
Vær så venlig at fastgøre ChampionChip sikkert ved fodledet, eller er en tidsmåling ikke mulig. (velcrobånd
bliver stillet til rådighed og det skal man benytte).
Start
Til start er kun de autoriseret, som har startnummer fra Haspa Marathon Hamburg Stafet. Disse har andre
farver end marathonnumrene, og de skal bæres godt synligt på brystet. Desuden får stafetdeltagerne et
rygnummer, som kennetegnerr jer som stafetløbere. Startnummerbånd er ikke tilladt. Startnummerne må
heller ikke forandres. Dette ville føre til diskvalifikation ! Hvis en løber ikke bærer startnummer, vil en vurdering
ikke finde sted.
Startopstilling sker i nærheden af Meseen. Starttid er kl. 9:30. Startområdet må kun betrædes af den første
løber i hvert stafet med det officielle startnummer. På startnummeret er den blok nævnt, som startløberen
tilsvarende hans forventede transittid ved km 10, er blevet inddelt i.
Den 1. stafetløber må så tidligt som muligt indordne sig i den startblok, som han r blevet inddelt i og adlyde
hjælpernes instruktioner for at sikre en glat start.
Skiftezoner
Det er desværre ikke muligt, at organisere en transport til og fra skiftezonerne p.g.a. de indrettede
gadeafspærringer. Skiftezonerne er derfor lagt således, at de er lette at komme til med de offentlige
befordringsmidler. Vi anbefaler alle stafetløberne at benytte de offentlige trafikmidler og ikke prøve, selv at
forsøge at organisere egen transport til og fra skiftezonerne.
Transport af førstart- og eftermålsomklædning til skiftezonerne
Hver stafetløber får en tøjpose, som er tænkt som opbevaring af førstart- og eftermålsbeklædning.
På grund af de tidlige afspærringer og de tidsmæssigt forskellige målindløbs- tider af stafetløbet, er det
desværre ikke muligt at organisere en pålidelig tøjtransport til og fra skiftezonerne.
Derfor anbefaler vi følgende fremgangsmåde for hver stafetløber m.h.t. aflevering og modtagelse af
beklædningen:
Løber 1 afleverer hans tøjpose med hans ”førstartbeklædning” og ”eftermålsbeklædning” fra løber nr. 4 i
Athletes Area. Den ”eftermålsbeklædning”, som han efter løbet vil tage på, giver han til løber nr.2 med til
skiftezone 1.Ved skift af ”transponderen som stafetstab” er løberne også ansvarlig for aflevering af tøjposen
i skiftezonerne.
Løber 2 tager i hans pose ”eftermålsbeklædning” fra løber 1 og hans egen ”førstartbeklædning” med til
skiftezone 1. Hans ”eftermålsbeklædning” bliver taget af løber nr 3 taget med til skiftezone 2. Ved skift
af ”transponderen som stafetstab” er løberne også ansvarlig for aflevering af tøjposen i skiftezonerne.
Løber 3 tager i hans pose ”eftermålsbeklædning” fra løber 2 og hans egen ”førstartbeklædning” med til
skiftezone 2. Hans ”eftermålsbeklædning” bliver af løber 4 medtaget til skiftezone 3. Ved skift af ”transponder
som stafetstab” og aflevering af tøjposen i skiftezonerne er løberne selv ansvarlig.
Løber 4 tager i hans pose ”eftermålsbeklædning” fra løber 3 og hans egen ”førstartbeklædning” med til
skiftezone 3. Hans ”eftermålsbeklædning” får han i Athletes Area af løber 1.
Forsyning på ruten
15 forsynings- og vandsteder står til rådighed på ruten. Der vil man få vand, geler, elektrolytdrikke og bananer
til at styrke sig på og til forfriskning. Vær så venlig at benytte jer af alle forsynings- og vandsteder og bliv ikke
brat stående, men orienter jer også efter jeres løbekolleger, for at undgå sammenstød.

Mål
Målet befinder sig ved Messen og er åbent til kl. 15:50. Det svarer til, at strækningen skal kunne klares på 6
timer og 20 minutter (brutto). Deltagere som kommer senere i mål, vil ikke mere blive vurderet. Forlad derefter
hurtigt målområdet og gå til Athletes Area på messeområdet.
Athletes Area
Hent først jeres tøjpose ved tøjposeudleveringsstedet mod forelæggelse af jeres startnummer. I Athletes Area
kan i få målforplejning (vand, alkoholfri øl, desuden slik og saltet etc. Benyt jer af brusebad, omklædning og
gratis massageservice.
Aflevering af ChampionChip og udlevering af medaljer
Vær så venlig at aflevere ChampionChip med velcrobånd efter arrangementet søndag den 19. april 2020 i
Athletes Area ved ChampionChip – stedet. Herefter får i til gengæld jeres 4 stafetmedaljer.
I kan også sende Chipén tilbage per post senest to dage efter løbet. Dog kan vi under ingen omstændigheder
tilsende medaljerne. Vær opmærksom og tænk på at opbevare kvitteringen for aflevering til årets ende (som
evt. krævet bevis).
Ved ikke-tilbagelevering af ChampionChip vil et gebyr på 25,00 € kræves. Dette gebyr vil efter løbet blive
indkrævet per lastskrift (debitering) af konto.
Online-Service: Resultater, deltager-fotos, certificater
Resultaterne bliver hurtigst offentliggjort på hjemmesiden. Til deltagerne af stafet-teams står en gratis
download af certificaterne til rådighed.
Deltager-fotos og et certificat-foto kan i online bestille hos vores foto-partner. Informationer og flere detaljer
får i ved udleveringsstedet af startpapirer og i Internet.
DELTAGERBETINGELSER
Forsikring og ansvar
Deltagelsen går på eget ansvar. Alle stafetmedlemmer erklærer ved modtagelsen af startnummer, at der ikke
er sundhedsmæssig betænkelighed ved deltagelse.
Det anbefales at læse spørgekataloget GERMAN ROAD RACES (GRR) om sundhed
(http://ww2.unipark.de/uc/GRR/?a=48&b). Desuden overtager arrangøren ikke ansvaret for mistet tøj eller
andre genstande.
Snyde arrangøren ved deltagelse af falsk navn
Deltagere, som videregiver deres egne startpapirer til andre personer til deltagelse uden at sikre sig, at
disse i forvejen er blevet korrekt ommeldt, vil opnå startforbud for løbet plus mindst de næste 3 år.
Derudover forbeholder arrangøren sig evt. videre juristiske trin.
Deltagere, som starter under falsk navn, vil i princippet af arrangøren udelukkes på livstid for videre
arrangementer. Derudover har arrangøren ret til at at hæve en straf på 500,00 € plus videre juristiske trin.
Pengestraffen vil gå til vengørenhedsformål.
SERVICEINFOS
kvarter
Hjælp til at finde hotelværelser kan ske bl. b. gennem Hamburg Tourismus GmbH: Hotline +49 40 30051851 eller per e-Mail info@hamburg-tourismus.de Stikord: Haspa Marathon Hamburg.
Yderligere information til kvarter (logi) vil i snart finde på vores internetside.
Henrejse
I betragtning af afspærringer af strækningen råder vi til, at komme til centeret ved Messen med U- bane
eller S-tog. Køreplaner over Hamborgs trafik-forbund finder i her: www.hvv.de
Servicetjenesten for HVV rundt om offentlig trafik finder i unter tel.nr.: 040 – 19449

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 tysk fastnet, højst 42 ct/min fra mobilnet)
Skriftlige forespørgsler kan venligst ske til os gennem kontaktformularet under www.haspa-marathonhamburg.de

