
Deelname reglement Puttense Sportmarathon 2018 
Inschrijven volwassenen kan t/m 1 april 2018.  
Inschrijven kinderen/jongeren kan t/m 24 juni 2018. 

Het programma voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool 
✓ Het programma vindt plaats op vrijdag 29 juni van 14:00 uur tot 18:00 uur. 

✓ De sportonderdelen vinden plaats rondom de sportaccommodatie van KV de Meeuwen.  

✓ Er is plaats voor maximaal 8 teams per leeftijdscategorie.  
Dit betekent 8 teams bij groep 3/4, 8 teams bij groep 5/6 en 8 teams bij groep 7/8. 

✓ Een team bestaat uit minimaal 5 kinderen. 

✓ De kinderen worden verdeeld in leeftijdscategorieën die corresponderen aan hun groep 
op school. Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. 

✓ Deelname aan de sportmarathon is € 1,00 per persoon, dit kan ter plekke worden 
voldaan. 

Het programma voor jongeren 12 t/m 16 jaar van het voortgezet onderwijs 
✓ Het programma vindt plaats op vrijdag 29 juni van 18:00 uur tot 21:00 uur. 

✓ De sportonderdelen vinden plaats rondom de sportaccommodatie van KV de Meeuwen. 

✓ Er is plaats voor maximaal 30 jongeren. 

✓ Opgeven kan individueel en je kan bij de aanmelding aangeven met wie je graag samen 
wilt sporten.  

✓ Deelname aan de sportmarathon is € 1,00 per persoon, dit kan ter plekke worden 
voldaan.  

Het programma voor volwassenen 16+ 
✓ Het programma vindt plaats op vrijdag 29 juni van 18:00 uur tot zaterdag 30 juni 18:00 

uur.  

✓ De sportonderdelen vinden plaats op verschillende sportaccommodaties in Putten. 

✓ Er is plaats voor maximaal 20 teams.  

✓ Een team bestaat uit minimaal 30 deelnemers en maximaal 40 deelnemers. 

✓ Deelnemers mogen maar met één team meedoen. 

✓ De volwassenen spelen in 1 leeftijdscategorie tegen elkaar, dit is 16+. 

✓ Deelname aan de sportmarathon kost € 300,- per team. 

Kleding 
✓ Denk aan geschikte kleding voor de desbetreffende sporten. Als het programma rond is 

zal er een kledingvoorschrift bekend worden gemaakt.  

Coach van het team 
✓ Elk team beschikt over een coach die eindverantwoordelijk is voor het team, dit mag ook 

een deelnemer van het team zijn.  

✓ Bij de kinderen van groep 3 t/m 8 moet er een coach van 16 jaar of ouder aanwezig zijn.  

✓ De coach dient gedurende het hele evenement telefonisch bereikbaar te zijn.  

Ongevallen 
✓ Deelname aan de sportmarathon is op eigen risico. 

✓ Er is een centrale EHBO aanwezig. 



✓ Eventueel vervoer naar eerste hulp is de verantwoordelijkheid van het eigen team, de 
coördinatie hiervan ligt bij de team coach.  

Sportiviteit en respect 
✓ Het is een recreatieve sportmarathon met een gezond vleugje prestatie waarbij 

sportiviteit en respect hoog in het vaandel staat! 

✓ Bij herhaaldelijk wangedrag wordt het team voor het betreffende onderdeel uitgesloten. 
Automatisch 0 punten voor dit onderdeel en 5 punten in mindering. Beslissing hierover 
ligt bij de scheidsrechter van het desbetreffende onderdeel en de organisatie.  

Alcohol 
✓ Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het sporten alcohol te nuttigen.  

✓ Van 24:00 uur tot 12:00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken. Dit 
geldt voor zowel de sporters als toeschouwers. 

*Deze inschrijvingsdata vervallen wanneer het maximale aantal teams is ingeschreven


