REGLEMENT ROMAN DUO RACE 2022
1. Algemeen
-

De Roman Duo Race is een obstakelloop die wordt georganiseerd door de Burensportdienst Mivos,
hierna genoemd de organisator.

-

Door zijn/haar inschrijving erkent elke deelnemer kennis genomen te hebben van het huidig reglement
en dit als bindend te aanvaarden.

-

Elke deelnemer moet minimum 16 jaar oud zijn (geboren in 2006 of vroeger) om deel te nemen.

-

Bij de categorie ouder/kind-race mogen kinderen van 10 tot 16 jaar (geboortejaar 2012 – 2007) samen
met mama of papa deelnemen aan de Minimus (4 kilometer).

2. Inschrijving
-

Wanneer je een bevestigingsmail ontvangen hebt, werd je inschrijving goed ontvangen. Na het betalen
van het deelnamegeld vervolledig je de inschrijving voor de wedstrijd.

-

Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want enkel via dat adres ontvang je een
week voor het evenement een bericht met de bevestiging van je startnummer.

-

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden of overmacht (bijvoorbeeld extreem
slecht weer) niet kan doorgaan, is de organisator niet aansprakelijk voor vergoeding van de door de
deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement. De organisator kan ook niet verplicht worden
tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

3. Eigen gezondheid
-

Elke deelnemer van de Roman Duo Race verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch geschikt te
zijn om aan de obstakelloop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen. Niemand
verplicht je om de hindernissen te nemen. Ken je lichaam, vertraag of stop wanneer het niet meer gaat.
Teamgeest is het belangrijkste: samen hindernissen overwinnen, elkaar helpen en de mogelijkheden
van uw teammaat kunnen inschatten.

-

De deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen gedurende hun deelname aan de wedstrijd
via de sportverzekering van Netwerk Lokaal Sportbeleid vzw.
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4. Veiligheid wedstrijd
-

De organisator neemt alle voorzorgsmaatregelen die in zijn mogelijkheden ligt om de obstakelloop op
een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen. De organisator is niet verantwoordelijk voor
eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de organisatie van de obstakelloop. Er is een medische
hulpverlening van het Rode Kruis aanwezig op deze wedstrijd.

-

De deelnemer verbindt zich ertoe om alle instructies, onder meer inzake veiligheid, het te volgen
loopparcours, en verdere instructies van de organisator en de medewerkers te zullen volgen.

-

Je laat te allen tijde de toegangswegen open zodat, indien nodig, de hulpdiensten eenvoudig kunnen
passeren.

-

De organisator heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de obstakelloop en over de vaststelling
van de rangschikking. Veiligheid en plezier komen op de eerste plaats. De organisator kan op ieder
ogenblik, zonder inspraak van wie dan ook, beslissingen nemen aangaande een wijziging van het
loopparcours, het al dan niet verder zetten van de obstakelloop, het uit de obstakelloop verwijderen van
deelnemers, het nemen van sancties ten overstaan van deelnemers zoals diskwalificatie, … De
deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisator.

5. Gegevensbescherming
-

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator en zal niet gedeeld worden met
andere organisaties.

-

Door je deelname aan het evenement verklaar je akkoord te gaan met een eventueel gebruik van foto-,
film- of video-opnames voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een
vergoeding te claimen.

6. Voor de wedstrijd
-

De starttijden zijn nog onderhevig aan wijzigingen. Deze worden voordien op de website geplaatst en
gemaild naar de teamcaptain.

-

Elk duo krijgt 3 polsbandjes. De teamcaptain draagt deze 3 bandjes.

-

De teamcaptain krijgt het nummer op de rechterbil en rechterschouder. Daarnaast krijgt hij ook de
transponder. Deze transponder moet gedragen worden gedurende de hele obstakelloop. Indien een
duo geen transponder draagt, kan er niet gestart worden.

-

In ruil voor de transponder vragen wij de identiteitskaart van de teamcaptain. De identiteitskaart wordt
in de enveloppe gestoken waar het startnummer op staat. Na de aankomst worden de identiteitskaarten
teruggegeven, bij afgifte van de transponders.

-

Wie voor 1 juni 2022 inschrijft krijgt bij aankomst zijn/haar “finisher” T-shirt met de gekozen maat. Schrijf
je later in, dan kunnen wij de juiste maat niet garanderen.

7. Tijdens de wedstrijd
-

De tijd wordt afgeklokt op de persoon met transponder. De duo’s zijn verplicht om samen over de
finishlijn te komen.

-

De teamcaptain draagt tijdens de hindernissen de transponder. De transponder wordt door de
deelnemer onmiddellijk na de wedstrijd op de daartoe aangegeven plaats aan de organisator terug
gegeven.
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-

Bij verlies van de transponder is een schadevergoeding verschuldigd van 100,00 EUR. Dit moet de
dag zelf in orde gebracht worden.

-

Duo’s lopen steeds samen tijdens de wedstrijd. Laat je ploegmaat niet achter bij een obstakel. Wij
streven voor samenwerking tussen de duo’s.

-

Indien er een hindernis om gelijk welke reden moet worden afgesloten, wordt van de lopers die deze
reeds gedaan hebben, een bepaalde tijd afgetrokken. Nadien worden de uitslagen aangepast: deze tijd
wordt in mindering gebracht voor het klassement. Veiligheid gaat voor alles.

8. Klassement
-

Belangrijke informatie voor het eindklassement. De rangschikking wordt opgesteld volgens deze
criteria, in volgorde:
1. Het aantal polsbanden na het bereiken van de finish. Duo’s die nog 3 bandjes hebben eindigen
bovenaan, daarna volgen de duo’s met 2 bandjes en met 1 bandje;
2. De tijd

-

Bij het niet nemen van een hindernis geef je een bandje af aan de verantwoordelijke van de obstakel.
Indien je over geen bandjes meer beschikt, kan je de wedstrijd verderzetten. Op het einde van de
wedstrijd houden we hierbij rekening.
Voorbeeld 1: Team A finisht in 30’ en heeft 1 bandje, team B finisht in 40’ en heeft nog zijn 3 bandjes.
Team B wint.
Voorbeeld 2: Team C finisht met 1 bandje 30’ , team D finisht met zonder bandje in 30’. Team C wint.
Voorbeeld 3: Team A finisht in 30’ en heeft 2 bandjes, team B finisht in 29’ en heeft ook nog 2 bandjes,
team C finisht in 40’ en heeft nog 3 bandjes. Team C wint, gevolgd door team B en team A.

-

Bij de categorie ouder/kind-race is er geen prijsuitreiking, er wordt wel een klassement opgemaakt.
Hier primeert de beleving! Zij dragen dan ook geen polsbandjes.

9. Parking
-

Parkeren kan op het grasterrein, bereikbaar via Domein De Kluiten. De organisator is niet
verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van materiaal en/of persoonlijke
bezittingen op de parking.

-

Volg de instructies van de parkeerwachter voor het vlot verlopen van de parking.

Indien je vragen hebt over een van deze voorgaande regels, laat het ons gerust weten.

Veel plezier en succes.
Burensportdienst Mivos
info@romanduorace
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