Reglement Halve Marathon van Haren 2019
Inschrijving
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Iedereen vanaf 16 jaar kan zich inschrijven voor de Halve Marathon van Haren. Zie daarvoor het programma.
Jongere kandidaten tot 16 jaar kunnen zich inschrijven voor de 12,3 of 5 km loop.
Inschrijving is mogelijk via voorinschrijving of op de dag van de wedstrijd zolang de voorinschrijving nog niet vol
is.
Bij inschrijving via voorinschrijving is de deelnemer verplicht via iDEAL te betalen.
Indien de loper aan de 21,1 km Wedstrijd, 12,3 km of 5km Recreantenloop deelneemt, is het gebruik van de
Mylaps BibTag verplicht.
De kosten voor inschrijving bedragen:
- voor de halve marathon (wedstrijd): voor-inschrijving € 14,50, na-inschrijving €16,- voor de recreantenloop van 12,3 km: voor-inschrijving € 12,00, na-inschrijving € 13,50
- voor de recreantenloop van 5 km: voor-inschrijving € 10,50, na-inschrijving € 12,Bij zeer slechte weersomstandigheden kan de wedstrijd worden afgelast. In dat geval zal er geen restitutie van
inschrijfgelden plaatsvinden. De kosten zijn immers gemaakt. Uiteraard krijgt u dan wel de herinnering.
Door inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met dit reglement.

Mylaps BibTag
Deze editie zal de MYLAPS BibTag worden gebruikt voor het registreren van je tijd. Achter op je startnummer (Bib)
bevindt zich een elektronische chip (Tag) en een kunststof afstandhouder. BibTag maakt het registreren van je tijden
heel eenvoudig, het enige wat je moet doen is het correct dragen van het startnummer.
Tips om een goede tijdregistratie te garanderen:
•Draag het startnummer zichtbaar op de borst. Bedek het startnummer niet met een jack of met je handen tijdens
het passeren van de matten op de start- en finishlijn. Deze matten vangen het signaal van je BibTag op.
Let ook op met het indrukken van je eigen stopwatch op de start- en finishlijn.
•Vouw of kreukel het startnummer niet. Zeker niet op de plaats waar de Tag zit.
•Gebruik vier speldjes op de hoekpunten van het startnummer, doorboor de Tag niet.
•Verwijder de kunststof afstandhouder niet.
•De BibTag werkt op basis van een andere technologie dan de MYLAPS ChampionChip. Daarom kun je tijdens dit
evenement geen gebruik maken van je gele of groene MYLAPS ChampionChip. Je kunt je MYLAPS ChampionChip
echter gewoon aan je schoen laten zitten, deze stoort niet op het BibTag syteem.
De Tags hoeven niet ingenomen te worden na de race, je kunt het startnummer (met Tag) als souvenir bewaren of bij
het gewone afval weggooien (kunststof).

Prijzengeld
1.

2.
3.

Bij de wedstrijdloop worden de categorieën mannen senioren, 40+, 50+,en 60+ en de vrouwen senioren 40+, 50+
en 60+ drie dagprijzen beschikbaar gesteld. Ook is er een premie voor het parcoursrecord van zowel mannen als
vrouwen. Zie hieronder bij Overige bepalingen, punt 3
Bij de recreantenloop 12,3 en 5km gelden worden 3 dagprijzen voor het overall klassement beschikbaar gesteld
voor zowel mannen als vrouwen.
De organisatie verstrekt aan de deelnemers na afloop van de loop een leuke herinnering.

Uitslagen
1.

De uitslagen kunnen in de regel direct na het evenement via internet worden geraadpleegd.

Overige bepalingen
1. Deelname aan de loop is geheel op risico en verantwoording. Het bestuur van ATC ’75 en de organisatie van
de Halve Marathon van Haren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor, tijdens of na deze wedstrijden recreatieloop.
2. Indien dit reglement ergens niet in voorziet, beslist de organisatie van de Halve Marathon van Haren
3. De premie voor het verbeteren van het parcoursrecord is voor zowel de mannen als de vrouwen €250,-.
Huidige records zijn 1:07:21 (Robert Smit 1997)voor de mannen en 1:19:13 (Stefanie Bouma 2009) voor de
vrouwen.
4. Bij annulering van de inschrijving is de Deelnemer het bedrag van € 3,00 verschuldigd aan de Organisator
i.v.m. gemaakte kosten, dit bedrag wordt ingehouden op het inschrijfgeld.
5. Verzoeken tot annulering die na 1 maart 2018 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

6. De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een
voor de wegatletiek gebruikelijke wijze. Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.
7. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet
toegestaan.
8. 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.
9. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond
het Evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
10. De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een
bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot
gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Deelnemer verleent
door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam
en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

