Kerstcorrida Deerlijk 2019
Wedstrijdreglement
1. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de
dag van het evenement. De navolgende categorieën worden onderscheiden.
Jongerenloop:
Geboortejaar
2014 en later
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009

Reeks jongens
M01
M02
M03
M04

Reeks meisjes
V01
V02
V03
V04

Reeks mannen
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18

Reeks vrouwen
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18

5 en 15 km:
Geboortejaar
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1990 – 1999
1980 – 1989
1975 – 1979
1970 – 1974
1965 – 1969
1960 – 1964
1955 – 1959
1950 – 1954
1945 – 1949
1944 en vroeger

De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator
toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste
indeling van de deelnemer.
2. Prijzen per categorie
Elke deelnemer aan de wedstrijd ontvangt een herinnering.
Bij de jongerenlopen ontvangen de eerste 3 jongens en meisjes die de finish passeren, per reeks een
gepaste prijs.
Daarnaast zijn er voor de deelnemers aan de 5 km en de 15 km ereprijzen voor de eerste 10 mannen
en de eerste 10 vrouwen die de finish passeren alsook voor de eerste man en vrouw van Deerlijk.
Voor de eerste man en vrouw per reeks is er in de 5 km en 15 km een extra prijs voorzien.
Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het
wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de
uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.
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3. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde
onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven
indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.
4. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette
parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
Honden (of andere dieren) worden, met uitzondering van officiële assistentiehonden, niet op het
parcours toegelaten.
5. Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator een gepersonaliseerd startnummer met registratiechip. De
deelnemer dient dit startnummer op zijn borst te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Kledij
moet zodanig worden bevestigd en gedragen zodat het startnummer en andere er op afgebeelde
informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de deelnemer
verboden andere startnummers te dragen dan diegene die hem zijn versterkt door de organisator.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van zijn borstnummer via het secretariaat van
de organisator.
De deelnemer wordt verzocht eventuele noodzakelijke medische gegevens aan de binnenzijde van het
startnummer te vermelden.
6. Tijdsregistratie
De tijdsregistratie van de wedstrijden vindt plaats met behulp van een chip bevestigd aan de keerzijde
van het borstnummer. De chip hoeft na de wedstrijd niet gerecupereerd te worden. Iedere deelnemer
is persoonlijk verantwoordelijk voor het correct gebruik (inclusief bevestigen) van de aan hem
verstrekte chip.
Inschrijvingen kunnen gebeuren tot ten laatste 1 uur voor start van de desbetreffende wedstrijd. Bij
laattijdige inschrijvingen wordt de deelnemer niet meer in de uitslag opgenomen en verliest de
deelnemer alle rechten op eventuele prijzen.
Bij de jongerenlopen wordt enkel de volgorde van aankomst geregistreerd. Bij de 5 km en 15 km wordt
ook de aankomsttijd geregistreerd.
7. Deadline/laatste loper
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer en in overleg met de politie, moet de
deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd,
overeenkomstig onderstaande tabel.

Wedstrijdreglement

Kerstcorrida Deerlijk 2019
Wedstrijd 5 km:

0:45:00

Wedstrijd 15 km:
Kilometerpunt

Tijdstip

5 kilometer

0:35:00

10 kilometer

1:10:00

15 kilometer

1:45:00

De tijdstippen zijn uitgedrukt als tijd verstreken sinds het moment van de start. De deelnemer die zich
op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, kan door de organisator
uit het evenement gehaald worden. Het oordeel van de door de organisator benoemde
“scheidsrechter laatste loper” is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig een bepaald punt
is gepasseerd. Deelnemers aan de 5 km die later dan 45 minuten na de start, of deelnemers aan de 15
km die later dan 1 uur 45 minuten na de start, de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de
wedstrijduitslag.
8. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator 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
noodzakelijk wordt geacht.
9. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies van de organisator op te volgen.
10. Overige bepalingen:
-

-

Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, op het parcours is niet
toegestaan.
Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom
geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisator aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat
geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde
kleedaccommodatie.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen.
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen afval achterlaat langsheen het parcours of in de
door de organisatie ter beschikking gestelde lokalen.
Na de bevoorradingspost zijn afvalbakken voorzien. Wil deze zoveel mogelijk gebruiken.
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