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Voorwoord
Beste deelnemer,
Vrijdag 25 oktober staat het centrum van Almere Buiten in het teken van Halloween met
de bekende Halloween Run. In samenwerking met Centrum Almere Buiten hebben we
een gaaf 1 kilometer en 5 kilometer parcours uitgezet. De Halloween Run is voor
waaghalzen, iets heel anders dan een ‘normale’ wedstrijd. Want al hardlopend of
wandelend door het centrum van Almere Buiten kom je zombies, enge clowns en tal van
andere schrikeffecten en gruwelijke taferelen tegen.
We maken van de Halloween Run een gezellig, griezelig spektakel! En natuurlijk zouden
we het leuk vinden als je zelf ook verkleed komt.
Met sportieve groet,
Namens Start2Finish
Richard Belderok
Marlous Droog
Judith Ettema
Jolanda Felix
Kevin de Jong
Arjan Schilder
Jort Vlam en
Jefry Visser (wedstrijdleider)
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Sponsoren & Partners
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Algemene informatie
Programma

Parkeren
Parkeren voor de Halloween Run is mogelijk op alle parkeerplaatsen en parkeergarages
in Almere Buiten. Voor de Halloween Run is de parkeergarage Cuba afgesloten. In de
Floridagarage zijn tijdens het evenement werkzaamheden en deze is alleen toegankelijk
voor abonnementhouders.

Registratie
Voor de Halloween Run kan je op vrijdag 25 oktober vanaf 16.30 je startnummer
ophalen.
Let op: Het startnummer moet uiterlijk 15 minuten voor de start worden opgehaald.
Het startnummer dat je ontvangt, moet op de borst/buik gedragen worden en daarmee
in het zicht.
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Wedstrijd
Algemeen
In samenwerking met Centrum Almere Buiten hebben we een gaaf 5 kilometer parcours
uitgezet. Dat parcours bestaat uit 1 ronde, waarbij je door een donker park loopt, maar
ook dwars door de Floridagarage en het centrum gaat. Dat centrum van Almere Buiten
zal overigens volledig in het teken staan van Halloween, dus bereid je vast voor op
zombies en andere spannende schrikeffecten!
Het parcours van de Kids Run is een ronde van 1 kilometer. Deze Halloween Run draait
om de sfeer, de gezelligheid, het unieke parcours en natuurlijk dus die schrikeffecten. Zo
kom je onder andere een Terrorclown, zombies, een ‘geest’, een Weerwolf, een Grimm
Reaper, een bebloede slager, een wandelend lijk en ‘radio-actieve gasten’.
We zouden het superleuk vinden als je zelf ook verkleed komt en volledig in Halloween
stijl meeloopt!
De scares zullen de deelnemers nooit aanraken.

Parcoursen
5 kilometer
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1 kilometer

EHBO
Vrijwilligers van het Rode Kruis zullen zorg dragen voor de EHBO,
zij zijn te vinden in de EHBO-tent. Alleen vrijwilligers met een
afgeronde EHBO-opleiding worden door het Rode Kruis ingezet
voor evenementen, daarnaast worden zij voortdurend
bijgeschoold. Meer informatie over het Rode Kruis Almere is te
vinden op: http://www.rodekruisalmere.nl
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Na de wedstrijd
Prijsuitreiking
Voor de leukst verklede deelnemers op de 1 kilometer run & walk, de 5 kilometer walk en
de 5 kilometer run, zal er een leuke prijs zijn.

Verzorging
Na de finish staat er voor elke deelnemers wat lekkers klaar!

Resultaten
Alle resultaten zijn op de avond van de wedstrijd, samen met een wedstrijdverslag, te
vinden op onze websites.
Tijdens de wedstrijddag worden de (officieuze) uitslagen al gepubliceerd op de website
van MyLaps (mylapseventtiming.nl/events). De officiele uitslagen zullen in het weekend
worden gepubliceerd.
LET OP: Voor de deelnemers van de Walk is er geen tijdsregistratie alleen de deelnemers
van de Run kunnen hun tijden hier terug vinden

Foto’s
De eerste foto’s worden de maandag na het evenement op onze Facebookpagina en onze
website gepubliceerd. In de dagen daarna wordt de selectie foto’s steeds verder
aangevuld.

Gevonden voorwerpen
Gedurende de dag kunt u gevonden voorwerpen afgeven bij de registratietent. Mocht je
zelf iets verloren zijn, is dit ook de plek waar je kunt kijken of dit gevonden is.
Na afloop van het evenement kunnen vragen over gevonden voorwerpen worden gesteld
door een e-mail te sturen naar info@start-2-finish.nl.
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