Wedstrijdreglement NK Veldloop 2018
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:

1.1. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor
deelname aan het evenement. Waar gesproken wordt van deelnemer geldt (m/v).
1.2. Coördinator: de natuurlijke persoon die voor zijn/haar organisatie verantwoordelijk is voor de inschrijving en
bijbehorende inschrijfgelden.
1.3. Evenement: de door gemeente Breda te organiseren NK Veldloop voor ambtenaren 2018.
1.4. Organisatie: de gemeente Breda.
1.5. Inschrijfgeld: het bedrag dat per deelnemer verschuldigd is voor deelname aan de NK Veldloop 2018. Dit bedrag is
€ 18,00 per deelnemer. Voor de wandelloop is per deelnemer een bedrag van € 7,50 verschuldigd.

Artikel 2. Deelname
2.1. De Coördinator en de Deelnemer verklaren zich bekend met en handelen in overeenkomst met dit reglement.
2.2. Inschrijving voor het Evenement vindt uitsluitend plaats door een Coördinator die door de Organisatie daartoe is
geautoriseerd. Met de inschrijving verklaart de Coördinator zich automatisch akkoord met het totaal verschuldigde
bedrag aan inschrijfgelden, dat aan zijn of haar organisatie wordt gefactureerd.
2.3. De bevoegde Coördinator beschikt over de noodzakelijke autorisaties om de aanmeldingen in het door de
Organisatie beschikbaar gestelde inschrijfsysteem op te nemen en indien gewenst aan te passen. De autorisatie is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
2.4. De gemeente Breda factureert het totaal aan inschrijfgelden aan de gemeentelijke organisatie, namens wie de
coördinator de inschrijving heeft ingediend. De coördinator draagt er zorg voor dat het gefactureerde bedrag tijdig
wordt voldaan aan de gemeente Breda.
2.3. De Deelnemer kan bij inschrijving kiezen voor deelname aan de 6 KM, de 9 KM of de 12 KM Veldloop of aan de 6
KM of een 12 KM Wandelloop.
2.4. Inschrijving voor het Evenement dient plaats te vinden vóór 18 maart 2018.
2.5. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het inschrijfbewijs en/of startnummer is niet overdraagbaar
tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier.
2.6. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier
volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is
gegaan met de op de inschrijving van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.
2.7. De Deelnemer die handelt in strijd met dit reglement dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij
zich schuldig maakt aan wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van
de Organisator en/of het Evenement wordt geschaad, kan door de Organisator van deelname aan het Evenement
worden uitgesloten. Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het startbewijs van de Deelnemer zijn geldigheid verliest en
kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie van het inschrijfgeld ontstaat.
2.8. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de Evenement te ontzeggen indien de
medisch adviseur van de Organisatie dat wenselijk of noodzakelijk acht.
2.9. Instructies van de Organisatie 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.
2.10. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het Evenement
onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing
verleend is.
2.11. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel aan het Evenement deel te
nemen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is Deelnemers niet toegestaan
zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de
Organisatie.
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2.12. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers en wandelaars. Het is niet toegestaan aan het
Evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Het gebruik van Nordic Walking poles voor wandelaars is
toegestaan.
2.13. Bij annulering na 18 maart 2018 wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.
2.14. Bij omzetting na 18 maart 2018 van Veldloop naar Wandelloop wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
2.15. Bij omzetting na 18 maart 2018 van Wandelloop naar Veldloop wordt het verschil aan inschrijfgeld in rekening
gebracht.
2.16. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement 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 en eventuele extra
bestellingen.
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Artikel 3. Leeftijdscategorieën
3.1. De leeftijdscategorieën voor Veldloop zijn:
Mannen tot 35 jaar
Vrouwen tot 35 jaar
Mannen vanaf 35 tot 45 jaar
Vrouwen vanaf 35 jaar tot 45 jaar
Mannen vanaf 45 jaar tot 55 jaar
Vrouwen vanaf 45 jaar tot 55 jaar
Mannen van 55 jaar en ouder
Vrouwen van 55 jaar en ouder
3.2. Voor de Wandelloop worden geen leeftijdscategorieën gehanteerd.
Artikel 4. Prijzen
4.1. De eerste 3 gefinishte Deelnemers van de onder 3.1. genoemde leeftijdscategorie aan de 6 KM Veldloop, aan de 9
KM Veldloop en aan de 12 KM Veldloop zullen door de Organisatie worden gehuldigd op het erepodium.
4.3. Het klassement van de snelste gemeente aan de Veldloop wordt als volgt bepaald:
3 punten voor iedere 1e plaats
2 punten voor iedere 2e plaats
1 punt voor iedere 3e plaats
De gemeente met de meeste punten is winnaar van het Gemeenteklassement en zal worden gehuldigd op het
erepodium
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1.Iedereen neemt aan het Evenement deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens
ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
6.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als
fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft
voorbereid op het Evenement.
6.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg
van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
6.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als
gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te
rekenen opzet of grove schuld.
Artikel 7. Algemeen
7.1. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen
afval achter te laten. Dit geldt in het bijzonder voor de rustgebieden voor groot wild en de gebieden die als zodanig zijn
aangeven
7.2. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden
voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk, via e-mail of via de inschrijving bezwaar maken, worden niet in dit
bestand opgenomen.
7.3. Tijdens het Evenement worden met toestemming van de Organisator foto- en filmbeelden gemaakt.
7.4. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het Evenement gemaakte
foto's en video's.
7.5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor
promotionele doeleinden van de Organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde Evenementen zonder daarvoor
vergoeding te claimen.
7.6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.
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