Reglement Lootse Avondjogging
30 september 2022
1. Indeling in categorieën

De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het
evenement.
Kinderloop om 17u45 :
meisjes en jongens geboren in 2014 en later
Kinderloop om 18.00 :
meisjes en jongens geboren in 2011 tot en met 2013
Avondjogging om 18u30 :
dames en heren
4 km ( 1 ronde)
dames en heren
8 km ( 2 ronden)
dames en heren
12 km (3 ronden)

2. Prijzen per categorie.
Kinderloop:
Elke deelnemer die ingeschreven is voor de wedstrijd ontvangt een medaille en 2 bonnetjes voor de kermis
Onmiddellijk na de aankomst worden de medailles en kermisbonnetjes overhandigd, na indiening van het
borstnummer.
Avondjogging:
Onder alle deelnemers worden 15 naturaprijzen verloot.
Voor de eerste 3 heren en eerste 3 dames van elke afstand is een geldprijs voorzien:
4 km
8 km
12 km

Plaats 1
10,00 euro
15,00 euro
20,00 euro

Plaats 2
7,50 euro
10,00 euro
15,00 euro

Plaats 3
5,00 euro
7,50 euro
10,00 euro

De 15 naturaprijzen worden verloot vanaf 20.45 uur.
De geldprijzen worden overhandigd om 20.30 uur bij de podiumceremonie.
Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij of zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement.
Een toegekende prijs moet aan de organisatie teruggegeven worden indien na de uitreiking blijkt dat de deelnemer
in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

3. Vaststelling uitslag.
De organisatie stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de
uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

4. Startnummers.
De deelnemer ontvangt van de organisatie een borstnummer.

De deelnemer dient dit startnummer te bevestigen vooraan op de kledij, goed zichtbaar. Borstnummers mogen niet
worden afgesneden of gevouwen worden. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan
diegene die hem zijn verstrekt door de organisatie. De deelnemer wordt verzocht eventuele noodzakelijke medische
gegevens aan de achterkant van het startnummer te kleven.
Na de wedstrijd dient het borstnummer binnengebracht te worden en ontvangt de deelnemer zijn/haar naturaprijs.

5. Tijdsregistratie.
Er is geen tijdsregistratie bij de kinderloop en er wordt ook geen uitslag opgemaakt.
De tijdsregistratie bij ‘Lootse Avondjogging’ gebeurt op een eenvoudige manier. Tijd wordt manueel ingegeven op
een pc en borstnummer wordt in volgorde opgeschreven. Daarna wordt de tijd gekoppeld aan het borstnummer. De
organisatie legt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag aan te passen. Inschrijven kan tot 10 minuten voor de
wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving wordt de deelnemer niet meer in de uitslag opgenomen en verliest de
deelnemer alle rechten op eventuele podiumprijzen.

6. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen.
De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet
houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische
overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement wordt geacht.

7. Instructies wedstrijdleiding.
Elke deelnemer dient de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie te respecteren en op te
volgen.

8. Overige bepalingen.
•Het is niet mogelijk om bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden geadviseerd om in loopkleding
naar het startgebied te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of
andere eigendommen van de deelnemers. Dit geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisatie ter
beschikking gestelde kleedkamers op het sportterrein.
•Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen.
•Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen afval achterlaat langsheen het parcours of in de door de
organisatie ter beschikking gestelde lokalen.
•De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke of
andermans bezittingen.
•De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De
deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materieel en voor eventuele andere schade of fysieke
ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan deze loopwedstrijd. De organisatoren kunnen in
geen enkel geval burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
•Iedere loper neemt deel voor eigen risico.
•De organisatie van ‘Lootse Avondjogging’ is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de door hen
georganiseerde loopwedstrijd te accepteren of te weigeren.
•De organisatie en de medewerkers van ‘Lootse Avondjogging’ kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor
gebeurlijke ongevallen.

•Elke deelnemer kan aan de inschrijvingstafel de afgesloten verzekeringspolis inkijken en wordt dus verondersteld
hiervan op de hoogte te zijn. De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen
tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materieel, en voor eventuele
andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan deze loopwedstrijd.
•Veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit van de organisatie. De organisatie van ‘Lootse Avondjogging’
leeft bijgevolg de strengste voorschriften na die worden opgelegd voor dit soort activiteiten ( Aanwezigheid Rode
Kruis, politie, seingevers, goedgekeurd signalisatieplan,…) De organisatoren kunnen in geen enkel geval burgerlijk
aansprakelijk gesteld worden.
•Door deelname aan de wedstrijden van ‘Lootse Avondjogging’ verklaart de deelnemer zich akkoord met het
wedstrijdreglement!

