Reglement Lootse halve (aflossings-)marathon
1. Inschrijvingen:
Ø Individueel kan er op de dag zelf nog worden ingeschreven. Dit kan ook vooraf via de website.
Ø Teams dienen vooraf te zijn ingeschreven via de website.
De deelnemende teams kiezen een eigen teamnaam.
Ø Een team kan bestaan uit een damesteam, herenteam of een gemengd team.
Ø De minimumleeftijd van de deelnemers is 12 jaar voor de aflossingsmarathon en 16 jaar voor de individuele
marathon.
Ø De inschrijving is pas geldig na overschrijving van het correcte bedrag
op rekeningnummer BE17 4431 1530 5121 met vermelding van de naam ( ind. ) of de groepsnaam ( team).
Ø Na ontvangst van het correcte bedrag ( via overschrijving ) ontvangen de deelnemende teams en de individuele
loper een e-mail ter bevestiging van de inschrijving.

2. Wijzigingen samenstelling teams:
Ø Wijzigingen in de samenstellingen van het team kunnen door de ploegkapitein worden doorgegeven via e-mail

info@sportenvermaaklotenhulle.be en dit ten laatste op vrijdag 9 juni
Ø Binnen het team kunnen volgende wijzigingen gebeuren: naam deelnemer(s) en volgorde van de lopers.

3. Afstand/parcours:
De totale afstand bedraagt 21,2 km.
De individuele loper legt deze afstand alleen af en loopt 4 ronden van 5,300 km.
Bij de teams legt elk lid 1 ronde van 5,300 km af.
De ronde verloopt deels door de straten van het dorp en deels door het mooie Park van Poeke.
Het parcours loopt over Lodorp, Lomolenstraat, Kasteelstraat, Poekestraat, door Poekepark, Breestraat,
Congostraat, Hullaertstraat, Korenbloemstraat, Poekestraat, Lodorp.
Ø Na elke kilometer is er een kilometeraanduiding.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4. Categorieën/ Prijzen:
Ø De Lootse halve (aflossings-)marathon heeft volgende categorieën:
- Dames ( individueel of in groep)
- Heren ( individueel of in groep )
- Gemengde teams
Ø Elke deelnemer krijgt een naturaprijs: een handdoek en douche-gel.
Ø Bovenop deze naturaprijs krijgen de podia een extra geld- of naturaprijs:
Ind. heren
Ind. dames
Team heren
Team dames
Team gemengd

€25
€25
4x €15 fruit(mand)
4x €15 fruit(mand)
4x €15 fruit(mand)
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€15
€15
4x €10 benzine
4x €10 benzine
4x €10 benzine

€10
€10
4x pakket Kasteelbier
4x pakket Kasteelbier
4x pakket Kasteelbier
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Ø 5. Startnummers:
Het startnummer moet door alle lopers op de borst gedragen worden.
De individuele lopers krijgen een nummer van 1 tot 150.
De teams krijgen 4 opeenvolgende nummers vanaf 201.
Het laatste cijfer op het borstnummer geeft de loopvolgorde aan.
Bv.: borstnummer 213 = 3de loper van ploeg 21
Ø De ploegkapitein dient de borstnummers af te halen in de kantine op het sportterrein, Breestraat 1.
Ø Voor het borstnummer dient een waarborg van €5 per borstnummer te worden gegeven.
Na de wedstrijd wordt de waarborg teruggegeven.
Bij een team dienen àlle nummers samen worden terugbezorgd!
Ø
Ø
Ø
Ø

6. Manuele tijdsopname.
Ø De organisatie zorgt voor een manuele tijdsopname.
Ø Na het evenement worden alle uitslagen op de website geplaatst (www.sportenvermaaklotenhulle.be )

7. Start – Wisselzone – Aankomst:
Ø De wedstrijd vangt aan om 14.30 uur. Er is een ploegvoorstelling om 14.00 uur ( + fotoshoot )
Ø De start en aankomst ligt ter hoogte van Lodorp 107. ( KBC Bank )
Ø De wisselzone bevindt zich vlak voor de start- en aankomstlijn en is een zone van ca 50 meter waarin de
polsband kan worden doorgegeven aan de volgende loper.
Ø Enkel lopers die moeten wisselen bevinden zich in de wisselzone.
Ø De andere lopers bevinden zich in de atletenzone (private parking KBC) in de atletentent.
Ø De laatste loper van een team loopt via de ‘aankomststrook’ (rode loper) naar de aankomst.

8. Bevoorrading:
Ø Elke ronde is een bevoorrading voorzien.
Bij aankomst is er voor elke deelnemers een stuk fruit voorzien ( banaan/appelsien/….)

9. Varia:
Ø Elke deelnemer verklaart bij de inschrijving in goede gezondheid te verkeren.
De organisatie zorgt voor een Rode Kruispost aan het sportterrein, Breestraat 1.
Ø Op het sportterrein worden kleedkamers ter beschikking gesteld die kunnen gebruikt worden.
Kleedkamers mannen en vrouwen apart.
Iedere loper wordt verzocht de eigendommen van de andere lopers met respect te behandelen.
Ø Het organiserend bestuur is op generlei wijze verantwoordelijk voor diefstal(len), beschadiging van
eigendommen, voor, tijdens of na de loopwedstrijd.
Ø Iedere deelnemer verklaart zich sportief te gedragen. Indien de regels van fair play geschonden worden, dan
heeft de organisatie het recht om de deelnemer te diskwalificeren en niet in de uitslag op te nemen.
Ø De deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor
promotionele doeleinden van de Lootse Halve (aflossings-) Marathon zonder daarvoor een vergoeding te
claimen.
Ø De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het
evenement door overmacht afgelast moet worden.
Ø Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en aanvaardt deze regels.
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