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Het evenement 
Van 4 t/m 13 september vindt het ITU Multisport World Championships plaats in Almere. Tijdens dit 
evenement zijn er zes wereldkampioenschappen, namelijk: 

- 5 september - Sprint Duathlon (5km hardlopen, 20km fietsen, 2,5km hardlopen) 
- 6 september - Standard Duathlon (10km hardlopen, 40km fietsen, 5 km hardlopen) 
- 8 september - Cross Triathlon (1,5km zwemmen, 30km mountainbike, 8km crossloop) 
- 10 september - Aquathlon (1km zwemmen, 5km hardlopen) 
- 12 september - Aquabike (3,8km zwemmen, 180km fietsen) 
- 12 september - Long Distance Triathlon (3,8km zwemmen, 180km fietsen, 42,2km hardlopen) 

 
Naast de wereldkampioenschappen zijn er ook nog verschillende side events onder de vlag van 
Challenge Almere-Amsterdam, namelijk: 

- 10 september – Junior Challenge 
- 10 september – Family Relay 
- 10 september – Business Relay 
- 11 september – Senior & No-Limit Challenge 

 
We verwachten gedurende de twee weken in totaal bijna 6000 atleten. Daarnaast zullen er meer dan 
50.000 bezoekers op het evenement afkomen. 
 

Locatie 
In 2020 wordt het ITU Multisport World Championships gehouden op twee locaties. Namelijk in 
Almere Stad op de Esplanade, het grote centrale evenementenplein aan het Weerwater en de 
Kemphaan. 
Gedurende de hele week is de inschrijving in het KAF (Theater) de expo zal dit jaar gedurende de hele 
periode op de Esplanade zijn. Hier komen alle deelnemers langs om naar de inschrijving te gaan. 
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Programma 
 

 
   
De stand dient alle dagen op de genoemde openingstijden op te zijn. 
Let op: deze tijden kunnen nog wijzigen.   

Dag Datum Locatie Tijd Activiteit

Donderdag 3-sep Esplanade 13:30-18:30 uur Expo open

Theater 14:00-18:00 uur Registratie open

Vrijdag 4-sep Esplanade 12:00-18:30 uur Expo open

Theater 12:30-18:00 uur Atleten briefing

Theater 13:30-17:30 uur Registratie open

Zaterdag 5-sep Esplanade 13:30-18:30 uur Expo open

Theater 14:00-18:00 uur Registratie open

Theater 14:00-15:00 uur Atleten briefing

Zondag 6-sep Esplanade 13:30-18:30 uur Expo open

Theater 14:00-18:00 uur Registratie open

Maandag 7-sep Esplanade 13:30-19:30 uur Expo open

Theater 14:00-17:30 uur Atleten briefing

Theater 14:00-19:00 uur Registratie open

Dinsdag 8-sep Esplanade 13:30-19:30 uur Expo open

Theater 14:00-19:00 uur Registratie open

Woensdag 9-sep Esplanade 11:30-19:30 uur Expo open

Theater 12:00-17:00 uur Atleten briefing

Theater 14:00-19:00 uur Registratie open

Donderdag 10-sep Esplanade ?-19:30 uur Expo open

Weerwater 11:00 uur Start Junior Challenge

Esplanade 14:00-17:30 uur Aquathlon

Theater 14:00-19:00 uur Registratie open

Weerwater 17:30 uur Start Business & Family Relay

Vrijdag 11-sep Esplanade 11:30-19:30 uur Expo open

Theater 12:00-15:00 uur Atleten briefing

Esplanade 13:00 uur Finish Senior & No-Limit Challenge

Theater 14:00-19:00 uur Registratie open

Theater 17:30 uur Pasta Party

Zaterdag 12-sep Esplanade 06:00-20:30 Expo open

Theater 07:00 uur Start Long Distance Triathlon

Theater 08:32 uur Start Aquabike

Esplanade 15:00 uur Verwachting eerste finish

Esplanade 15:30-16:00 uur Medaille Ceremonie

Esplanade 23:00 uur Laatste atleet

Zondag 13-sep Esplanade 10:00-13:00 uur Expo open

10:00-11:30 uur Medaille Ceremonie
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Stand 
Exposanten dienen zelf te zorgen voor inrichting van hun stand inclusief tent, deze zijn eventueel te 
huren bij de organisatie. Het is niet toegestaan om buiten de stand promotiemateriaal te gebruiken 
of banners op te hangen. Wilt u dit wel dan dient u hier aanvullende afspraken over te maken met de 
organisatie. In verband met de indeling van de beschikbare bannerruimte dient u ruim van te voren 
kenbaar te maken wat uw wensen zijn en welke promotiematerialen u eventueel wilt inzetten.  
 

Indeling: 
De organisatie deelt de expo in, het is niet mogelijk om een voorkeurslocatie aan te geven.  
 

Ballast 
De ondergrond is van asfalt en marmer. U kunt geen materiaal in de grond bevestigen of zekeren. 
Daarnaast staat Almere bekend om de harde wind. Zorg dus voor voldoende ballastmaterialen om 
uw stand goed te zekeren. Neem bij twijfel of problemen vroegtijdig contact op met de organisatie. 
Indien gewenst kan er tegen betaling voor ballast worden gezorgd in de vorm van watertanks of 
contragewichten.  
 

Stroomvoorziening 
De organisatie draagt zorg voor de stroomvoorziening van uw stand. In verband met het complete 
stroomplan voor het evenement is het van essentieel belang dat wij een exacte opgave ontvangen 
van de apparatuur die u wenst aan te sluiten (denk daarbij ook aan randapparatuur als een radio of 
waterkoker). Mochten er nog wijzigingen zijn, geeft u deze dan tijdig (minimaal 1 week voor het 
evenement) aan ons door.  
 

Opbouw 
Het opbouwen van de stand kan op: 

- Woensdag 2 september – 10:00 – 20:00 uur 
- Dinsdag 8 september – 19:30 – 22:00 uur (afbouw) 
- Woensdag 9 september – 08:00 – 11:00 uur 

 
Buiten de opbouwtijden is het beperkt mogelijk om met auto’s het terrein te betreden voor 
leveringen. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan dient de exposant dit zo snel mogelijk te communiceren. 
 
Iedere avond is er (nacht)bewaking aanwezig op het terrein. Losse materialen dienen zoveel mogelijk 
te worden opgeborgen.  
 

Aanrijroute & melden 
De Esplanade kent geen specifiek adres. Daarom kunt u het beste gebruik maken van het adres van 
de naastgelegen Hospitaalgarage: Hospitaalpromenade 1. 
Wanneer u iets verder doorrijdt komt u bij onze magazijntent alwaar u zich kunt aanmelden en 
verder wordt verwezen. Zie ook de plattegrond hieronder. 
 
Belangrijk: 
De expo bevindt zich midden in het winkelgebied en is daardoor niet vrij toegankelijk met een auto. 
Hiertoe dient u een ontheffing te hebben. Deze ontvangt u bij het melden bij de toegangspoort op 
het terrein.  
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Parkeren 
Het is niet toegestaan om na de opbouw uw auto bij de stand te laten staan. U dient uw auto op 
eigen kosten te parkeren in één van de omliggende parkeergarages (Schippersgarage / 
Hospitaalgarage / Krakelinggarage). 
 

 
 

Schade & schoonmaak 
De exposant zorgt voor het schoonhouden van de standruimte. De organisatie zorgt voor het 
schoonhouden van het terrein, de algemene terrassen en de toiletvoorzieningen en zorgt voor de 
afvalverwerking. De exposant laat de standruimte schoon achter en laat vuilnis achter op de 
daarvoor aangewezen plek. De standplaats wordt vrij van enige vorm van schade achtergelaten.  
 

Aansprakelijkheid en verzekering 
Deelname aan het evenement geschiedt op eigen (ondernemers)risico. De organisatie is op geen 
enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan het evenement. 
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weersomstandigheden en ook niet 
voor schade geleden door exposanten, derden en bezoekers door ongevallen of welk schade 
verwekkend feit dan ook. De deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen 
alle schade die door toedoen of nalatigheid van hem-/haarzelf, zijn/haar personeel dan wel door 
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zijn/haar inzendingen op welke wijze dan ook aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in 
opdracht van de organisator wordt veroorzaakt. De exposant vrijwaart de organisator voor alle 
aanspraken die andere ter zake kunnen doen gelden. Bij inschrijving moet een bewijs worden 
voorgelegd waaruit blijkt dat de exposant voldoende verzekerd is (aansprakelijk, brand, storm, 
ongevallen, diefstal, vernielingen, ontploffingsgevaar, voedselvergiftiging of ander schade 
verwekkend feit). Aansprakelijkheid van de organisator jegens de exposant is in alle gevallen beperkt 
tot directe schade en nimmer over vermiste winst of indirecte verliezen of schade en het totale 
bedrag van de overeenkomst. Goederen die zich bevinden op het evenemententerrein en in de 
omliggende of bijbehorende terreinen zijn voor rekening en risico van de exposant. De organisator 
belast zich niet met het verzekeren daarvan.  
 
 


