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Wedstrijdreglement Kempen Run 
 
Toepassing 

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in 
deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International 
Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het 
wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.  

Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd) 

De Organisator deelt de Deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd 
op de dag van het Evenement. De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te 
controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer. 

Prijzen 

Elke wedstrijddeelnemer die tijdig de finish haalt en loopt met officiële tijdregistratie, maakt kans 
op ereprijzen. De deelnemer heeft geen recht op een prijs indien zij in strijd heeft gehandeld met 
het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven 
indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft 
gehandeld 

Vaststelling uitslag 

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde 
onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden 
teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs 
bestaat. 

Startnummers 

De Deelnemer ontvangt van de Organisator een stuk textiel waarop het hem toegekende 
startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met 
behulp van veiligheidsspelden. Het stuk textiel moeten 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 hem zijn versterkt door de Organisator. De Organisator neemt de startnummers in 
van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn. 
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Tijdregistratie 

De Organisator stelt de finishtijd van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De 
tijdregistratie geschiedt door middel van een chip, welke in het startnummer is geïntegreerd. De 
Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien men het startnummer 
op de juiste wijze draagt. 

Deadline/laatste loper 

In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer, moet de Deelnemer binnen een 
bepaald tijdslimiet na de start, de finish zijn gepasseerd, anders wordt hij/zij niet meer 
opgenomen in de uitslag.    Tijdslimiet halve marathon: 2,5 uur 

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. 

Overige bepalingen: 
 
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels 
en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. 
Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen 
en geen afval achterlaat. 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, de Stichting Kempen Run 
in de persoon van de voorzitter van de Stichting, geadviseerd door de wedstrijdcommissie en 
wedstrijdleider 
Deelnemer neemt aan het evenement deel op eigen risico. 


