Wedstrijdreglement 2019
A.
Indeling in categorieën (leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van leeftijd op de dag van
het evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de haar door
de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
een onjuiste indeling van de Deelnemer.
B.

Minimum leeftijd per afstand

Afstand
10 EM (16,1 km)
10 km
5 km
5 km t/m 11 jaar
1K Kidsrun 4 – 6 jr
1K Kidsrun 7 – 9 jr

C.

Minimum leeftijd

Maximum leeftijd

16
12
12
6
4
7

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
11
6
9

Inschrijfkosten & belangrijke data

10 EM (16,1 km)

Inschrijfkosten
Atletiekunieleden1
€ 35,50

10 km

€ 34,50

€ 36,-

Inschrijfkosten verminderd
met € 15,-

5 km

€ 33,50

€ 35,-

Inschrijfkosten verminderd
met € 15,-

5 km t/m 11 jaar

€ 29,50

€ 31,-

Inschrijfkosten verminderd
met € 15,-

1K Kidsrun

€ 16,-

€ 16,-

€ 5,-

Afstand

1

Inschrijfkosten
regulier2

Inschrijfkosten
‘eilanderspakket’ (excl.
boot- en busticket)3

€ 37,-

Inschrijfkosten verminderd
met € 15,-

Sluiting inschrijving
Vol = vol! Anders
uiterlijk 31 januari 2019
24:00 uur
Vol = vol! Anders
uiterlijk 31 januari 2019
24:00 uur
Vol = vol! Anders
uiterlijk 31 januari 2019
24:00 uur
Vol = vol! Anders
uiterlijk 31 januari 2019
24:00 uur
Uiterlijk 31 januari 2019
24:00 uur

Deadline wijzigen/
annuleren4
T/m 31 januari 2019

T/m 31 januari 2019

T/m 31 januari 2019

T/m 31 januari 2019

T/m 31 januari 2019

Het startpakket bestaat uit: boot- en busticket retour, startnummer met voornaam incl. tijdsregistratie en loopshirt
Zie voetnoot 1
3
Het startpakket bestaat uit: startnummer met voornaam incl. tijdsregistratie en loopshirt
4
Bij annulering vóór 1 februari 2019 wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht
2

D.
Deelnemingsvoorwaarden
De Deelnemer gaat akkoord met het feit dat na de inschrijving de bevestiging van de inschrijving per
e-mail wordt ontvangen. Aan deze e-mail kan de deelnemer nog geen verdere rechten ontlenen.
Medio maart 2019 worden de startpakketten per post naar het opgegeven adres gestuurd. De shirts
kunnen op 29 maart 2019 tussen 16:00 uur en 18:00 en/of op 30 maart 2019 tussen 9:00 uur en 11:00
uur in de Tox Bar op Schiermonnikoog worden opgehaald, op vertoon van het startbewijs.
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en
geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze
denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend
ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
E.
Prijzen
Deelnemers aan de Monnikenloop maken kans op ereprijzen. De prijsuitreiking vindt plaats op basis
van de nummers 1, 2 en 3 mannen en vrouwen overall op de diverse afstanden.
De uitslagen worden per categorie gepubliceerd op www.monnikenloop.nl.
F.
Wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette
parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
G.
Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk tyvek waarop het haar toegekende startnummer
is vermeld. De Deelnemer dient op haar borst dat startnummer te bevestigen met behulp van door de
Organisator geleverde veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en
gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet
worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan
die welke haar zijn verstrekt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in van de
Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.
H.
Tijdsregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de eventuele tussentijden van de Deelnemer vast. De vaststelling
is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van BibTag. De Organisator kan de tijden van de
Deelnemer alleen dan registreren, indien deze een BibTag op de juiste wijze draagt.
I.
Diskwalificatie/ uit de wedstrijd halen
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/ of uit de wedstrijd te halen indien
deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of indien zulks op grond van medische overwegingen
of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
J.
Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de
door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de
Organisator behoren.

