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Beleef in Münster een van de mooiste marathon finishes van Duitsland. Doe mee!

300 artiesten langs de route en aan de finish 
– slagwerkgroepen, bands, steltenlopers, enz.

Voor snelle beslissers (bij aanmelding vóór 15-
05) hebben wij een prachtig herinnerings paket: 
een speciaal voor deze marathon gemaakte 
medaille en een film van de marathon voor 
slechts € 65,–. 

Daarnaast vanzelfsprekend: goede verzorging 
langs de route, bijzondere medische verzorging 

met spoedeisende hulp artsen op de fiets,  
een marathonbeurs met leuke aanbiedingen en  
een locatie met warme douches

Beleef de super atmosfeer met meer dan 
100.000 enthousiaste toeschouwers in een 
marathonverslaafde stad. In 2022 waren er in 
loopsters met 45 nationaliteiten.

De route is optimaal met een  
mix van stad en landschap.

Dit wordt wederom een unieke belevingsmarathon. Verheug je erop. – De loop van de emoties

Organisatoor Münster-Marathon e.V. Start Schlossplatz, 09.00 uur
Plaats Münster Finish  Prinzipalmarkt
  (Duitsland – Westfalen)    (uiterste finishtijd: 15.00 uur)

  Laat je vieren en beleef  
 een onvergetelijke  
hardloopervaring in Münster.



Deelname
Meedoen mag iedereen die in 2005 
of eerder geboren is en die  
in het bezit is van een officieel  
startnummer van de Volksbank- 
Münster-Marathon.
Overdragen van het startnummer 
is niet mogelijk. Het startnummer 
dient goed zichtbaar en onver-
anderd op de borstzijde van het 
loopshirt gedragen te worden. 

Organisatie
De organisatie geschiedt conform 
de richtlijnen van de nationale en 
internationale atletiekbonden WA 
(World Athletics) en DLV (Deutsche 
Leichtathletik-Verband) onder 
toezicht van de FLVW (Fußball- und 
Leichtathletik-Verband Westfalen).

Klassement
Klassementen: mannen en vrouwen 
(gescheiden klassement), klasse- 
mentindeling in 5-jaargangsgroe-
pen volgens de DLO (Deutsche 
Leichtathletik-Ordnung) vanaf de 
hoogste groepen. Teamclassificatie 
door optelling van alle tijden, waarbij 
iedere drie mannelijke of drie vrou-
welijke lopers met hun eindtijden 
een team vormen. De vermelding 
van de naam van de vereniging 
dient schriftelijk te gebeuren.

Bijzonderheden
Studenten-Cup
Met € 10,– korting op vertoon van 
een geldige studentenpas

Tijdregistratie
De tijdwaarneming en de volgorde 
van binnenkomst wordt uitsluitend 
geregistreerd met een transponder 
in de startnummer. 

Prijzen
Plaats 1 – 6
Geldprijzen in volgorde van geza-
menlijke binnenkomst mannen en 
vrouwen
(€ 3.000,–, € 2.000,–, €, 1.000,–,  
€ 800,–, € 500,–, € 300,–)

Plaats 1 – 3
Prijzen voor elke leeftijdscateg orie 
volgens de DLO en voor mannen- en   
vrouwenteams.

Parcoursrecord
€ 4.000,– extra prijsgeld bij een 
nieuw parcoursrecord.

Huldiging van de winnaar 
Om 12.35 uur op de tribune bij de 
finish. Huldigingen van de diverse 
leeftijdsgroepen vanaf 15.10 uur  
bij het Gymnasium Paulinum. 
Teamprijzen worden toegestuurd.

Uniek prijs-prestatie aanbod 
voor vroege inschrijvingen 
tot 15-05-2023  € 65,–
tot 01-08-2023  € 75,–
daarna  € 85,–

hierbij is inbegrepen:
» finish-medaille
» oorkonde op internet  
» film van de marathon
» verzorgingspunt op elke 2,5 km  
 vanaf 5 km
»  unieke sfeer met meer dan 300 

artuesten langs de route

Uitgifte van startbewijzen  
en marathonbeurs
Gymnasium Paulinum
Am Stadtgraben 30
48143 Münster

Vrijdag, 1 september  
14.00 – 19.00 uur
Zaterdag, 2 september 
10.00 – 19.00 uur
Zondag, 3 september
07.00 – 08.30 uur  
(alleen uitgifte van startbewijzen)

Inschrijven
Per online-aanmelding op:
www.volksbank-muenster- 
marathon.de

Inschrijvingstermijn
Online aanmelden is mogelijk  
tot 28 august 2023.

Na-inschrijvingen  
Na-inschrijvingen zijn tot en met 
2 september 2023, 16.00 uur 
mogelijk. Na-inschrijvingen kunnen 
vanwege organisatorische redenen 
beperkt of uitgesloten worden.

Verdere informatie
Is te vinden op: 
www.volksbank-muenster- 
marathon.de
of op te vragen via e-mail: 
info@volksbank-muenster- 
marathon.de
of via telefoonnummer: 
0049 251 - 92 77 288
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www.volksbank-muenster-marathon.de

www.facebook.com/Volksbank.Muenster.Marathon

www.instagram.com/muenstermarathon/


