


Organisatie 

LG De Grenslaupers, Stramproy 
www.degrenslaupers.nl 
E-mail: halvemarathon@degrenslaupers.nl 
Tel.: +31(0)614600998 
Facebook: www.facebook.com/DeHalvevanEll 

Starttijd 
10:30 u.: ± 8 ± 12,5 en 21,1 km (wedstrijdparcours opgemeten) 
 
Wijzigingen voorbehouden. 

Start/Finish 
Start:   Kampstraat  
 
Finish:  Hunnissenstraat  

Kleedruimte 
en douches 

Beperkte kleed– en douchegelegenheid bij Landgoed Lemmen-
hof aan de Kampstraat te Ell (ong. 300 m vanaf de finish) 

Inschrijven 

Voor-inschrijven via www.inschrijven.nl t/m 20 november 2022. 
Na-inschrijving alleen online van 21 t/m 24 november 2022. 
Geen na-inschrijfmogelijkheid op de dag zelf. 
Secretariaat:  
Eetcafé “De Prairie” Sebastiaanstraat 51,  6011RD Ell 

Inschrijfgeld 
± 8 km:  € 10,00 t/m 20 nov. 2022, 21 t/m 24 nov. 22 € 17,50 
12,5 km: € 12,50 t/m 20 nov. 2022, 21 t/m 24 nov. 22 € 20,00 
21,1 km:  € 15,00 t/m 20 nov. 2022, 21 t/m 24 nov. 22 € 22,50 

Groepen – of 
Teams 

Groep of team van 10 personen, 11e persoon gratis.  
Inschrijfgeld: € 125,00 per groep of team. 
Groepsinschrijving alleen via een mail naar  
halvemarathon@degrenslaupers.nl t/m 18 november 2022. 
 
Groepssamenstelling kan bestaan uit deelnemers aan verschil-
lende afstanden. 

Categorieën 
en prijzen 

± 8 en ± 12,5 km: Beker voor nrs. 1, 2 en 3 dames en heren. 
21,1 km (officiële wedstrijd met opgemeten parcours):  
Geldprijzen voor de nummers 1,2 en 3 in de categorieën  
Mannen en vrouwen sen t/m  29 jr. 
Mannen en vrouwen 30 t/m 39 jr. 
Mannen en vrouwen 40 t/m 49 jr. 
Mannen en vrouwen 50 t/m 59 jr. 
Mannen en vrouwen 60 jr. en ouder. 
Geldprijzen per categorie afhankelijk van het aantal deelnemers 
in die categorie (zie reglement) 
Categorieën worden niet samengevoegd. 
Voor reglement en privacy-voorwaarden raadpleeg website. 
Tombola op startnummer. 
Herinnering voor elke gefinishte deelnemer. 
Prijsuitreiking z.s.m. na de binnenkomst van de laatste deelne-
mer op de 21,1 km. 
Prijsuitreiking ± 8 en ± 12,5 km vindt tussentijds plaats. 
Bonus voor verbeteren parcours-records 21,1 km (Zie website) 


