WEDSTRIJDREGLEMENT VIJFKERKENLOOP 27 april 2019
art 1. Organisatie
De organisatie is in handen van de feitelijke vereniging ‘Organisatiecomité Vijfkerkenloop’.
art 2. Verantwoordelijkheid
Elke deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren, en neemt deel onder eigen verantwoordelijkheid. De
organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke letsels, verlies, diefstal, en/of schade aan
het materieel van de deelnemers, begeleiders, supporters of toeschouwers. Door deelname, verklaart elke
deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement.
art 3. Naleving van het reglement
De organisatie is gemachtigd om een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te zetten indien deze
zich niet houdt aan het wedstrijdreglement, of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, of indien dit om medische
redenen of omwille van het ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht. Deelnemers dienen de
instructies op te volgen van de organisatie, of van de personen die door de organisatie zijn aangesteld.
(zie ook art 14. Tijdslimieten)
art 4. Inschrijving
Voorinschrijving kunnen online via www.vijfkerkenloop.be vanaf 01/02/2019 tot 25/04/2019. Daginschrijvingen zijn
mogelijk op 27 april 2019 vanaf 12 uur in de tent van het Domein de Ghellinck te Elsegem en uiterlijk tot 30
minuten vóór de start van de wedstrijd.
art 5. Verzekering
Wij verzekeren onze deelnemers, die het slachtoffer worden van een ongeval tijdens de deelname aan onze
loopwedstrijden. De verzekerde deelnemers zijn de personen die zich hebben ingeschreven om actief deel te
nemen en die met naam door ons gekend zijn.
art 6. Wedstrijdcategorieën
Funrun (14u)
Bike&Run (15u00)
Recreatierun (15u30)
Halve Marathon (15u30)

(3,5 km)
(21,1 km)
(7,2 km)
(21,1 km)

art 7. Parcours
Funrun
1 lokale ronde in en rond het Domein de Ghellinck
Recreatierun
1 lokale ronde in en rond het Domein de Ghellinck
Bike&Run en Halve Marathon
Doorheen paden en onverharde wegen van Wortegem-Petegem (1 ronde / geen lussen). Het parcours zal
verkeersarm of volledig verkeersvrij gemaakt worden. Uitpijling is voorzien en seingevers en politie zullen instaan
voor de veiligheid op het parcours
art 8. Bevoorrading
Voor de fun- & recreatierun wordt een uitgebreide drankpost voorzien aan de aankomstzone.
Voor Bike&Run en Halve Marathon worden drank en/of bevoorradingsposten voorzien om de 5km over het ganse
parcours. Aan de finish wordt sportdrank (recuperatie) en water aangeboden. Alle deelnemers van de wedstrijden
kunnen hiervan gebruik maken.
art 9. Milieu
In de bevoorradingszones wordt door de organisatie de nodige infrastructuur voorzien om afval te verzamelen.
Als milieubewuste organisatie willen wij de deelnemers met aandrang vragen om het nodige respect aan de dag
te leggen voor de omgeving, de buurtbewoners en de natuur en afval dan ook op de voorziene plaatsen te
deponeren.
art 10. Deelnemers op parcours & Bike&Run
Gezien de aard van het evenement en het parcours, is begeleiding per fiets verboden. Personen van de
organisatie worden wel per fiets toegelaten op de omloop.
Alle deelnemers, met uitzondering van die aan de Bike&Run dienen zich lopend voort te bewegen over het door
de organisator uitgezette parcours.
Deelnemers aan de Bike&Run leggen samen als team het parcours af. Ze blijven op max. 15 m van elkaar. Ze
mogen wisselen zo vaak ze willen en dienen gezamenlijk te finishen.
Helm voor beide deelnemers is verplicht.
art 11. Sanitair
In de start-/finishzone kan gebruik gemaakt worden van de sanitaire installaties in de feesttent en het kantientje.

We voorzien een shuttle service tussen het evenementterrein en sporthal ‘De Ruffel’ in Petegem (5minuten met
shuttle)
Op het parcours van Bike&Run en Halve Marathon wordt een toilet voorzien halverwege het parcours.
art 12. Borstnummers
Bij voorinschrijving via de website kunnen de borstnummers en startdocumenten opgehaald worden op
26/04/2019 tussen 16u en 18u en 27/04/2019 vanaf 12 uur. Voor de daginschrijving zal u na het invullen van een
startdocument en betaling van het inschrijvingsgeld een borstnummer en veiligheidsspelden ontvangen.
De deelnemers moeten tijdens de hele wedstrijd hun borstnummer duidelijk leesbaar midden op de borst dragen.
Indien niet het geval is de tijdsregistratie onzeker.
art 13. Tijdsregistratie
Voor de registratie van finishtijden en rondetijden wordt een elektronisch tijdsregistratiesysteem gebruikt. De
elektronische tijdsopname wordt verzorgd door Startracking. In het borstnummer zit een chip verwerkt waarmee
de tijd wordt geregistreerd. Deelnemers die voortijdig de wedstrijd verlaten worden verzocht om hun startnummer
in te leveren bij de organisatie, zodat het wedstrijdverloop optimaal kan gevolgd worden.
art 14. Tijdslimieten
Voor de Funrun wordt een tijdslimiet van 45 minuten gehanteerd.
Voor de Recreatierun van 7km wordt een tijdslimiet van anderhalf uur gehanteerd.
Voor de Bike&Run en de Halve Marathon dient men vóór 16:10 de bevoorradingspost van 5km verlaten te
hebben, voor 16:45 de bevoorradingspost van 10km en voor 17:20 de bevoorradingspost van 15km.
Dit omwille van het aflopen van het tijdelijk van kracht zijnde politiereglement. Als de organisatie oordeelt dat een
deelnemer logischerwijs niet meer binnen de tijdslimiet kan finishen, dan zal deze deelnemer verzocht worden om
de wedstrijd te staken.
Deelnemers die de aankomst niet binnen de gestelde tijdslimieten bereiken, worden niet in de uitslag
opgenomen
Deelnemers die het verzoek van de organisatie om de wedstrijd te beëindigen negeren en toch doorlopen, doen
dit volledig op eigen risico.
art 15. Uitslagen
Officieuze uitslagen zijn ter plaatse en online beschikbaar enige tijd na beëindiging van de wedstrijden.
Officiële uitslagen verschijnen op de website www.startracking.be en www.vijfkerkenloop.be.
art 16. Gegevensverwerking
De deelnemers kunnen toegang krijgen tot elektronisch bewaarde gegevens die de deelnemer bekend maakte
aan de organisatie. Dit volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking.
De deelnemers verklaren zich akkoord met het gebruik van deze gegevens voor uitslagenlijsten, voor de
informaticadiensten en voor perscommuniqués, en met het gebruik van foto, film en video, ... van de wedstrijd
zonder dat hiervoor een vergoeding kan geclaimd worden.
art 17. Prijsuitreiking
Deelnemers die aanspraak maken op een prijs dienen de dag van het event hun prijs op te halen.
Prijzen kunnen niet gecumuleerd worden en schuiven dan door naar de 2 de in de stand.
Art 18. Verkeersreglement
Te allen tijde dient het verkeersreglement gerespecteerd te worden. Op het Halve Marathon parcours zijn 2
spoorwegoverwegen. Vanaf het rode signalisatielicht oplicht is het totaalverboden nog de spoorweg over te
steken. Seingevers ter plaatse zullen hierop toezien en zijn gemachtigd deelnemers uit wedstrijd te nemen die in
overtreding gaan.
Over gans het parcours dient men zich te houden aan de wegcode en aan de richtlijnen van seingevers en/of
politie.

