
VOORWAARDEN MARATHONS 2021

Zondag 7 maart 2021
Sponsorbedrag: 6.950 euro
Verwacht aantal nieuwe startbewijzen: 8 (loting)
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Tokyo Marathon: juli 2020
Deadline inschrijving: voor 7 juli 2020
Loting: 8 juli 2020
Minimale leeftijd: 18 jaar

TOKYO MARATHON1

Zaterdag 3 april 2021 
Sponsorbedrag: 5.950 euro 
Verwacht aantal nieuwe startbewijzen: 6 (loting)
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Two Oceans Marathon: najaar 2020
Deadline inschrijving: voor 1 augustus 2020
Loting: augustus 2020
Afstanden: 56 km en 21 km 
Minimale leeftijd 21 km: 16 jaar 
Minimale leeftijd 56 km: 20 jaar

Let op: voor deelname aan de afstand 56 km dien je je te kwalificeren en je 
kwalificatie marathon moet je vanaf 30 juni 2020 gelopen hebben. Bekijk hier de 
kwalificatietijden en hier welke marathons door Two Oceans erkend worden om je te 
kwalificeren. Je hebt van 1 juli 2020 tot 1 maart 2021 de mogelijkheid hieraan te 
voldoen om deze gegevens vervolgens in te voeren tijdens het registratieproces van de 
Two Oceans Marathon. Dit tijdsbestek is nog onder voorbehoud.

TWO OCEANS MARATHON2

2
Maandag 19 april 2021
Sponsorbedrag: 8.000 euro
Geen nieuwe startbewijzen beschikbaar ivm afgelasting editie 2020
Indien er een plek beschikbaar komt hebben de afvallers van Boston 2020 het eerste 
recht. Daarna wordt er gekeken naar degene die het meeste sponsorgeld heeft 
opgehaald voor Run for KiKa Marathon t/m 2019

BOSTON MARATHON3

2
Zondag 25 april 2021 
Sponsorbedrag: 5.500 euro 
Geen nieuwe startbewijzen beschikbaar ivm verwachte afgelasting editie 2020
Indien er een plek beschikbaar komt heeft de afvaller van Londen  2020 het eerste 
recht. Daarna wordt er gekeken naar degene die het meeste sponsorgeld heeft 
opgehaald voor Run for KiKa Marathon t/m 2019

LONDEN MARATHON4

https://www.twooceansmarathon.org.za/entry-info/qualifying-criteria/
http://admin.twooceansmarathon.org.za/QualRaceList.aspx


Zondag 26 september 2021
Sponsorbedrag: 3.500 euro
Verwacht aantal nieuwe startbewijzen voor 2021: 6 (loting)
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Berlijn Marathon: januari 2021
Deadline inschrijving: voor 1 augustus 2020
Loting: augustus 2020
Minimale leeftijd: 18 jaar

BERLIJN MARATHON7

Zondag 5 december 2021
Sponsorbedrag: 3.500 euro
Verwacht aantal nieuwe startbewijzen: 7 (loting)
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Valencia Marathon: april 2021
Deadline inschrijving: voor 1 augustus 2020
Loting: augustus 2020
Minimale leeftijd: 18 jaar

VALENCIA MARATHON9

Zondag 10 oktober 2021
Sponsorbedrag: 5.950 euro
In geval van annulering 2020 is het verwacht aantal nieuwe startbewijzen voor 2021:
5 (loting)
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Chicago Marathon: januari 2021
Deadline inschrijving: voor 1 augustus 2020
Loting: augustus 2020
Minimale leeftijd: 16 jaar

CHICAGO MARATHON8

PETRA DESERT MARATHON5
Zaterdag 4 september 2021
Sponsorbedrag: 6.250 euro
De 2020 editie is afgelast, waardoor het spannend is óf én hoeveel startbewijzen er 
worden toegekend 
Aangevraagd aantal startbewijzen: 25
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Petra Desert Marathon: onbekend
Op volgorde van inschrijving worden de startbewijzen toegewezen 
Afstanden: 42 km en 21 km
Minimale leeftijd marathon: 18 jaar
Minimale leeftijd halve marathon: 16 jaar

Zaterdag 11 september 2021
Sponsorbedrag: 4.500 euro
Aangevraagd aantal startbewijzen: 25
Verwachte toewijzing startbewijzen organisatie Jungfrau Marathon: onbekend
Op volgorde van inschrijving worden de startbewijzen toegewezen 
Minimale leeftijd: 18 jaar

JUNGFRAU MARATHON6



BELANGRIJKE INFO
 Het aantal verwachte startbewijzen, de data van de marathons en de minimaal op te halen sponsorbedragen zijn onder  

 voorbehoud van wijzigingen

 Indien een marathon in 2020 is/ wordt afgelast, dan hebben de 2020 deelnemers startrecht voor de 2021 editie

 Het aantal nieuwe startbewijzen voor Tokyo, Two Oceans, Berlijn, Chicago en Valencia is gering (omdat deelnemers van  

 afgelaste marathons in 2020 startrecht hebben in de 2021 editie). Hierdoor is besloten te gaan werken met een loting (details  

 zie per marathon)

 Is jouw 2020 marathon afgelast? Dan schrijf je je NIET opnieuw in voor de 2021 editie. Je ontvangt van ons een mail met de  

 vraag of je meedoet in 2021. Bevestig dat en je bent ingeschreven voor de 2021 editie. Je persoonlijke profielpagina wordt  

 dan overgezet naar 2021

 Is jouw 2020 marathon nog niet afgelast? Verwacht wordt dat er geen marathons meer plaatsvinden in 2020. Wij reserveren  

 daarom alvast een startbewijs voor jou voor 2021. Als de marathon wordt afgelast ontvang je een mail met de vraag of je  

 meedoet in 2021. Bevestig dat en je bent ingeschreven voor de 2021 editie. Je persoonlijke profielpagina wordt dan overgezet  

 naar 2021 

 Indien de Bagan Temple Marathon wordt afgelast in 2020 dan komt deze ook in het aanbod van 2021 

SPONSORTELLER IN DE AANLOOP NAAR TOEWIJZING 
Voor sommige marathons duurt het een hele tijd voordat de toewijzing definitief is. We begrijpen uiteraard dat jullie in de 

tussentijd wel geld op gaan halen voor KiKa. Wanneer de toewijzing heeft plaatsgevonden, worden de deelnemers hiervan op 

de hoogte gebracht. Mocht het zo zijn dat je niet in aanmerking komt voor een startbewijs, dan blijft het sponsorgeld bij Run for 

KiKa Marathon staan en wordt het sponsorgeld in overleg doorgeschoven naar een andere/volgende marathon.

ANNULEREN ANDERE MARATHON NA TOEWIJZING
Stel je wilt meedoen met de loting voor een startbewijs van de Tokyo, Two Oceans, Berlijn, Chicago of Valencia Marathon, dan 

kan je je inschrijven voor meerdere marathons om meer zekerheid te hebben voor een gegarandeerd startbewijs. Mocht het zo 

zijn dat je bent ingeloot voor bijvoorbeeld Tokyo en je wilt graag die andere marathon annuleren, dan is het mogelijk gratis te 

annuleren.


