Beste survivalrun atleet,

Jij hebt je ingeschreven voor de 28ste survivalrun in Neede.
Als organisatie hebben we ons best gedaan een leuk en uitdagend parcours uit te zetten op
en rond de Needse Berg.
Belangrijk is dat we met ons allen werken aan een veilige en mooie run. Wij hebben daarvoor
ook jouw medewerking nodig om de wedstrijddagen tot een succes te maken en vragen je
aandacht voor het volgende:
Starttijden:
De startnummers met de starttijden worden woensdag 20 oktober bekend gemaakt via onze
website www.survivalrunneede.nl.
Parkeren:
De toegangswegen rond de Needse Berg zijn beide dagen afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. De parkeerplaats voor deelnemers aan de Kerkhofsweg is te bereiken via de G.L.
Rutgersweg of de Wunnekerweg. Volg de P-route vanaf de diverse invalswegen vanuit
Neede.
Fietsers kunnen hun fiets parkeren aan de Bergweg direct bij het terrein van de Pasruiters,
voor dit weekend het start- finishterrein.
Vanaf de parkeerplaats volg je de route naar het Pasruiters terrein en ga je via de toegang
“deelnemers” naar de shirtuitgifte. Begeleiders en/of supporters hebben geen toegang tot
de ‘sportersarena’ en volgen het bordje “publiek’.
Shirtuitgifte:
Je kunt je shirt maximaal 45 minuten voor je starttijd ophalen. Shirtuitgifte vindt plaats in de
trailer van de firma “Reefhors” in de sportersarena.
Indien je de onderstaande vragen allen met ‘nee’ kunt beantwoorden voldoe je aan de
inschrijfeisen v.w.b. de corona gezondheidscheck en kun je tekenen voor je gezondheid op
de registratielijst. Na een 2e handtekening krijg je je shirt en polsbandje uitgereikt.

Probeer als het kan in sporttenue te komen. Op het deelnemers terrein is een
beperkte mogelijkheid tot omkleden. Voor je sporttas is een tassendepot
(onbewaakt) aanwezig.
Er is geen douche gelegenheid.
Start -en finishterrein:
Het eigenlijke start- en finish terrein is alleen toegankelijk voor sporters.
Publiek en begeleiders hebben vrije toegang rond dit terrein. Het wedstrijd terrein is voor het
publiek goed te overzien. Drinken en eten kan worden gekocht in de tent nabij de start. De
tent is volgens de Covid19 regels een buiten terras locatie.
Wedstrijd parcours:
Het afgelinte wedstrijd parcours is alleen voor de deelnemers toegankelijk.
Tijdens de run:
Willen jullie er voor zorgen dat je shirt en startnummer altijd goed zichtbaar is. De juryleden
maken aantekeningen en moeten dus je startnummer goed kunnen zien. Als je startnummer
of je verkregen polsbandje niet goed zichtbaar is loop je een grotere kans op fouten die van
invloed kunnen zijn op de uitslag!
Denk in een hindernis altijd aan de veiligheid! Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk na
over hoe de hindernis moet worden genomen. Afgelinte onderdelen mogen niet worden
gebruikt. Vraag bij twijfel aan de jurypost. Dat kost minder tijd dan een hindernis overdoen !
Volg bij de hindernissen de aanwijzingen van de juryposten op, zij hebben instructies van de
wedstrijdleiding gekregen. Ga niet in discussie, eventueel bezwaar maak je kenbaar bij de
wedstrijdleiding, tot 1 uur na de wedstrijd. Onbeschoft gedrag kan leiden tot diskwalificatie.
Prijsuitreiking:
De maatregelen rondom Covid19 heeft de organisatie doen besluiten geen fysieke
prijsuitreiking te doen. De plekken 1, 2, 3 overall van de wedstrijdcategorieën (BSR, KSR, MSR)
zullen hun verdiende prijs via de overkoepelende Survivalrunbond tegemoet kunnen zien.
Overige prijzen voor de 40+ en 50+ wedstrijdcategorieën worden door de Stichting Survival
Neede aan de winnaars toegestuurd.
Aanwijzingen voor je begeleiders en supporters:
Aangezien het parcours erg compact is gehouden is dit alleen voor de sporter toegankelijk,
Wij vragen begrip en medewerking voor deze maatregel. Loop of fiets niet op het parcours.
Dit is het domein van de sporters. Hinderlijk gedrag van een begeleider of supporter op het
parcours kan tot diskwalificatie van de sporter leiden. Aanmoedigen en ondersteunen is
uiteraard toegestaan en kan van achter het lint of de hekken bij de hindernis! En we
waarderen het natuurlijk als het vriendelijk en positief wordt gedaan! .
Bijna alle hindernissen zijn goed te zien en te bereiken, via de Bergweg, de Brummelweg,
Venneriet, de Beukenbosweg, de Kerkhofsweg en terug naar de Bergweg. Zie het wedstrijd
parcours kaartje.
Geef vrije doorgang aan de organisatie en hulpverleners. Veiligheid boven alles.

Een mooie en sportieve dag gewenst!

Arnold Timmer
Voorzitter Stichting Survival Neede
N.B. Indien de veiligheidsregio aanvullende eisen stelt aan de organisatie zullen we deze met
zijn allen moeten opvolgen. Graag uw medewerking indien gevraagd.

