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MiniMarathon

MOTION

FJORDAGER

PEDER OLSEN & SØN
Fragt- og vognmandsforretning A/S 

HCA Marathon
mere end et løb . . .   

Sidste informationer 
- bedes læses grundigt før start

Start
Kl. 14.00 1. gruppe 10 - 13 år (født år 2005 - 2008)
   14 - 17 år (født år 2001 - 2004)

Kl. 14.05 2. gruppe 5 - 9 år (født år 2009 -2013)
   inkl. kun én forældre

Grupperne er inddelt efter fødselsår - og ikke efter barnets fødselsdag 

Starten går i år fra Odense Idrætspark, Stadionvej 28, Odense V. 
Opstilling inden for de markerede områder ved startportalen.

Tidtagning
I dit startnummer sidder en chip til tidtagning - undgå derfor at bøje startnummeret.  
 
Ens personlige tid registreres først, når tidtagningsmåtterne passeres. Vindertider 
afgøres på bruttotider (fra startskud til målgang). Nr. 1-2-3 vil altid være de tre første 
over målstregen. Nettotid: Fra passering af måtten til målgang

Opløbsstrækning på Odense Atletikstadion
Alle deltagere SKAL holde til venstre på opløbsstrækningen (yderbanerne). Dette er 
gældende helt fra Møllemarksvej.

Måldepot
Efter mål bliver deltagerne ledt videre til teltet “MiniMarathon”, som fungerer som måldepot. 
Teltet er placeret ved siddetribunen. I måldepotet tilbydes bl.a. kildevand, frugt, müslibar 
og Danone yoghurt. Forældre har IKKE adgang til måldepotet, men kan mødes med børnene 
efter måldepotet. Se oversigtskortet på www.hcamarathon.dk. 
 
Præmieoverrækkelse
Foregår fra kl. 15.00 på Odense  Atletikstadion. Diplomet kan printes ud via resultatlisten på 
www.hcamarathon.dk.

Vis hensyn og hav tålmodighed
Med ca. 6.000 deltagere, der skal passere den samme målstreg, er det af stor nødvendighed,
at der udvises hensyn til hinanden, så alle får en positiv oplevelse ud af sin deltagelse
- vi deltager for sportens skyld.

Springhallen
Søndag morgen kl. 9-14.00 er springhallen i Odense Idrætshal åben for børn og unge. 

Mange sportslige hilsner 
HCA Marathon


