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Viva la Vida Run Kerkrade 2021 (vivalavidarun.nl) 
De Viva la Vida Run Kerkrade is een hardloop- en wandelevenement en wordt door atletiekvereniging  
Achilles-Top in samenwerking met Beleef Kerkrade georganiseerd. Dit evenement staat in het teken van  
bewegen en beleven. 

Het licht glooiende parcours voert dan ook met start en finish in het centrum door het fraaie natuurgebied  
de Anstelvallei en het Strijthagerbeekdal. Zowel voor de recreatieve als voor de actieve hardloper zal deze  
dag een mooie beleef-dag worden. Dit jaar staat naast de hardloopafstand van 6 km en 10 km voor het eerst  
ook de 10 Engelse mijl op het programma. Voor de wandelaars is er een aantrekkelijk wandelarrangement 
door Smart Market samengesteld waarbij de fijnproevers onderweg aan hun trekken komen. Na de wed-
strijd of wandeling is er op de markt een gezellig samenzijn in een feestelijke sfeer. 

Zondag 26 september is koopzondag, winkels geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Parkeren gratis.

Start en finish 
Markt Kerkrade Centrum

Corona maatregelen
Indien er sprake is van beperkende maatregelen t.g.v. Corona zullen we het protocol hieromtrent van  
de Atletiekunie volgen.

Programma hardlopen
12:00 uur:    10 Engelse mijl   Senioren M/V 
12:15 uur:    500 m Jongens & meisjes B-C-D (5 t/m 9 jaar)
12:30 uur:    1000 m Jongens & meisjes A-pup. C-D junioren (10 t/m 15 jr)
12:50 uur:    10 km Senioren M/V
14:15 uur:      6 km Senioren M/V, A-B junioren (16 t/m 19 jaar)
15:10 uur:   500 m G-loop

Wandelen
Wandelen start tussen 11.00 en 12.00 uur op de markt bij Café Suus.

Parcours hardlopen
Voor de 6 en 10 km is een uitdagend parcours uitgezet dat start in het centrum van Kerkrade en vervolgens  
over verharde wegen, voor het grootste deel door een groene omgeving voert. Het parcours is lichtglooiend  
en loopt, met dank aan Stichting Limburgs Landschap, door een prachtige Anstelvallei. Deelnemers aan de  
10 Engelse mijl maken een uitstapje naar het Strijthagerbeekdal in Landgraaf. Hierbij passeren zij Kasteel 
Strijthagen via een mooie kunstroute. Vervolgens sluit deze route weer aan op het 10 km parcours.

Medailles
Alle deelnemers ontvangen een mooie herinneringsmedaille bij de finish. Bovendien ontvangen  
de eerste drie in elke categorie een extra medaille en bijbehorende prijs in de vorm van een voucher.

Inschrijvingen
Vóór-inschrijven kan tot uiterlijk 19 september via www.inschrijven.nl .
Deelname van fietsers, mountainbikers, wheelers en rolstoelgebruikers is niet toegestaan.

Wedstrijdsecretariaat
Op de wedstrijddag: In ontmoetingscentrum “De Hub” gelegen op het Martin Buberplein achter het historisch
Stadhuis. Startnummers worden, samen met eventueel bestelde extra’s, vóór aanvang van de wedstrijd bij 
het secretariaat uitgereikt. 

Inschrijfgelden (uitsluitend voorinschrijving) 
500 m/ 1000 m: € 5,-  (na-inschrijving +1,- euro)
6 km: € 9,-  (na-inschrijving +2,- euro)
10 km: € 11,-  (na-inschrijving +2,- euro)
10 EM: € 12,50  (na-inschrijving +2,- euro)

Faciliteiten
Voor kledingafgifte, douchegelegenheid en kinderopvang zie de informatie op onze website vivalavidarun.nl.

Prijsuitreiking
Direct na elke wedstrijd op het podium op de markt. 

Drankpost
Op elk parcours zijn er één of meerdere, afhankelijk van de afstand, drankposten aanwezig.

Rode Kruis
Op diverse plaatsen op het parcours is een EHBO-post aanwezig inclusief een mobiel team.

Informatie en uitslagen
Voor meer informatie/uitslagen kunt u terecht op vivalavidarun.nl, uitslagen.nl en facebook. 
Foto’s die tijdens de run van deelnemers zijn genomen worden ook op onze website geplaatst.  
Deze zijn na het evenement gratis te downloaden.

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid. Bij het inschrijven conformeert de deelnemer  
en de organisatie zich aan de AVG-privacywet.


