
Reglement wegwedstrijden AV Hanzesport 

 
Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) 

e.d. geldt m/v. Waar ‘zijn’ staat dient indien van toepassing ‘haar’ 

gelezen te worden. 

 

 

 
Inschrijving 
 
1. Door zich in te schrijven voor de wedstrijd verklaart de deelnemer zich bekend met dit 

reglement en zich daaraan te onderwerpen. 
 
2. Inschrijving voor een wegwedstrijd vindt plaats door opgave op de daarvoor bestemde 

website, tussen de datum van openstelling en de bij de wedstrijdgegevens 
aangekondigde datum van sluiting van de voorinschrijving. In de aankondiging van de 
wegwedstrijd wordt aangegeven óf, en zo ja, wanneer, er ook een na-inschrijving 
plaatsvindt. 

 
3. Inschrijving voor een wegwedstrijd van AV Hanzesport is persoonsgebonden. Het 

startnummer en/of de chip zijn niet overdraagbaar, tenzij dit gebeurt na overleg met en 
na instemming van de organisatie. 

 
 
Inschrijfgeld 

 
4. Door zich in te schrijven verklaart de deelnemer zich akkoord met automatische incasso 

van zijn bankrekening van het voor de deelname verschuldigde inschrijfgeld. Dit bedrag 
wordt voor de verschillende mogelijke categorieën deelnemers vermeld op de website 
waarop deelnemers zich kunnen inschrijven. Door inschrijving geeft de deelnemer 
toestemming aan AV Hanzesport om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar zijn 
bank om een bedrag van zijn rekening af te schijven en aan zijn bank om eenmalig een 
bedrag van zijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AV Hanzesport. 

 
5. Een deelnemer die, na zich te hebben ingeschreven, van deelname afziet na het sluiten 

van de voorinschrijving, heeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. 
 
 
Deelname 

 
6. Deelname staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan deel te nemen per 

rolstoel, wheeler en dergelijke. Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of 
ander babyvervoermiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al 
dan niet aangelijnd) mee te nemen. In overleg met de wedstrijdleiding kan daar echter 
van worden afgeweken.  

 
7. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid 

voor zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig 
opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de 
organisatie. 

 
8. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars en medewerkers moeten 

direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven looproute te volgen. 
Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

 



9. De wegenverkeerswet en het reglement verkeersregels en verkeerstekens blijven tijdens 
de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties 
waarin aan de organisatie ontheffing verleend is. 

 
10. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen, 

of de loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere 
calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van 
afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. 

 
11. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan 

andermans eigendommen en geen afval achter te laten. 
 
 
Wedstrijdorganisatie 
 
12. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden, voor het aantal 

plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. 
 
13. Achter de laatste loper rijdt een bezemwagen. 
 

14. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de 
tijdens de loop gemaakte foto’s. 

 
15. Deelnemers gaan zonder daarvoor vergoeding te claimen akkoord met eventueel gebruik 

van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, tv en dergelijke voor promotionele 
doeleinden van de organisatie, ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen. 

 
16. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de 

wedstrijdleiding. 
 

Zutphen, 1 januari 2015 
 


