WEDSTRIJDREGLEMENT

Ten voordele van :

1 Inschrijvingen
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Elk team moet vooraf ingeschreven zijn. Na inschrijving en ontvangst betaling
ontvangt de ploegkapitein het draaiboek en het wedstrijdreglement.
Inschrijven kan enkel online via www.atsrun.be.
Inschrijven kan tot en met woensdag 22 juni 2022, middernacht.
Enkel voor de individuele run zijn dag-inschrijvingen mogelijk tot 30’ voor de start.
Voor de Ekiden en de Kids Run worden de voorinschrijvingen afgesloten op
woensdag 22 juni.
De deelnemende teams kiezen een eigen teamnaam.
De Kids Run is voor kinderen van de lagere school (6 – 12 jaar).
Een team aan de Ekiden kan ook inschrijven als straat of wijk van Merelbeke. Om in
een apart klassement “stratencompetitie” te verschijnen moet er aan 2 voorwaarden
voldaan zijn:
o De straat moet een straat van Merelbeke zijn.
o De teamnaam moet de naam van de straat / wijk zijn.
De minimumleeftijd van de deelnemers aan de Ekiden of Individuele Run is 12 jaar of
12 jaar worden in 2018.
Er zijn 2 categorieën:
o Mannen-en gemengde teams
o Damesteams
Individuele deelnemers kunnen zich inschrijven voor de 5km en voor de 10km.
De inschrijving is pas geldig na overschrijving van het correcte bedrag op
rekeningnummer BE72 7330 4864 4116 met vermelding van:
o Kids Run: KIDS RUN + teamnaam
o Ekiden: EKIDEN + Teamnaam
o Individuele run: Naam individuele loper + aantal km.
Naargelang de datum van inschrijving variëren de inschrijvingstarieven:

Inschrijving vóór 6
Inschrijving na 6 juni
Daginschrijving

Kids Run
10 euro
10 euro

Ekiden
60 euro
75 euro

Individuele Run
10 euro
12 euro
15 euro

2 Wijzigingen samenstelling teams
▪
▪

Wijzigingen in de samenstelling van het team kunnen door de ploegkapitein zelf
beheerd worden in de inschrijvingsmodule tot vrijdag 24 juni, 23u59.
Binnen het team kunnen er volgende wijzigingen gebeuren: naam deelnemer,
volgorde van de lopers, keuze afstand, teamcategorie.

3 Annuleringsvoorwaarden
▪
▪

Alleen bij schriftelijke annulering voor woensdag 26 juni kan een terugbetaling plaats
vinden. Bij terugbetaling worden 10€ administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de ATS Run door overmacht moet worden afgelast, dan zal geen terugbetaling
van het inschrijvingsgeld plaats vinden.
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4 Loopschema
▪
▪

De totale marathonafstand bedraagt 42,195km.
Het loopschema ziet er als volgt uit:

Loper
Loper 1
Loper 2
Loper 3
Loper 4
Loper 5
Loper 6

Afstand
5 km
10 km
5 km
10 km
5 km
7,195 km

Aantal Rondes
1 ronde
2 ronden
1 ronde
2 ronden
1 ronde
1 ronde + lus van 2,195km

5 Categorieën
De ATS Run Merelbeke heeft volgende categorieën:
▪
▪
▪
▪

Kids – Kids Run (in team)
Dames (individueel of in team)
Mannen- en gemengde teams (individueel of in team)
Straten/wijken (in team)

6 Prijzen
Er zijn in verschillende categorieën prijzen te winnen (geschonken door onze sponsors).
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kids (1ste – 6e leerjaar)
De eerste drie ploegen in de 2 categorieën mannen/gemengd en dames.
De eerste straat of wijk die over de eindmeet loopt (Merelbeker).
De eerste 3 mannen en vrouwen van de 5km bij de individuele run.
De eerste 3 mannen en vrouwen van de 10km bij de individuele run.
De Lucky Loser (Willekeurige loper zonder podiumplaats die nog aanwezig is tijdens de
prijsuitreiking)

7 Tasuki
▪
▪
▪
▪

Bij een ekiden wordt geen estafettestok doorgegeven, maar een Tasuki (sjerp).
De Tasuki wordt schuin rond het lichaam gedragen. Enkel in de aflossingszone mag de
Tasuki worden doorgegeven.
De Tasuki wordt samen met de borstnummers overhandigd aan de ploegkapitein.
Bij aankomst van de laatste loper wordt de tasuki terug afgegeven.

8 Startnummers
•
•
•

Het startnummer moet op de borst gedragen worden. De deelnemers zorgen zelf voor
veiligheidsspelden.
De startnummers worden overhandigd aan het secretariaat, samen met de Tasuki en
andere bonnetjes.
De startnummers moeten niet teruggegeven worden aan de organisatie.
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9 Elektronische tijdsopname
▪
▪
▪

De BibTag (chip die de tijd registreert) hangt vast aan het borstnummer.
De tijd wordt automatisch geregistreerd wanneer men over de mat loopt.
Onmiddellijk na de wedstrijd worden alle uitslagen op www.atsrun.be geplaatst.

10 Start – wisselzone – finish
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Het startschot wordt gegeven op de hoek van de Sportstraat en de Kerkstraat, vlakbij
de sporthal.
De wisselzone is in de sporthal. De finish is waar de tijdsregistratiemat ligt, namelijk
net voor het binnenlopen in de sporthal (ter hoogte van de boog en daar waar de
speaker opgesteld staat).
De wisselzone ligt naast de finishzone en is een zone van 20 meter waarin de Tasuki
kan doorgegeven worden aan de volgende loper.
Enkel lopers die moeten wisselen nemen plaats in de wisselzone.
Deelnemers die een tweede ronde moeten afleggen lopen gewoon over de finish (via
doorloopzone) en beginnen daar aan hun 2e ronde.
Loper 6 geeft de Tasuki af aan de finish
De starturen:
o Kids Run: 11u30
o Ekiden: 13u00
o Individuele Run: 15u30
De teams van de Ekiden hebben 4u30 de tijd om hun wedstrijd af te werken. Om
17u30 moeten alle lopers van het parcours zijn.

11 Parcours
▪
▪
▪
▪

Het parcours staat uitgetekend op de website www.atsrun.be.
Deelnemers lopen op de afgebakende rijweg.
De laatste loper van de Ekiden loopt 7,195 km. De laatste loper loopt eerst 1 ronde van
5km op het parcours en nadien een lus voor de resterende 2,195km.
Na elke kilometer is er een kilometeraanduiding.

12 Bevoorrading
De bevoorrading is voorzien aan de sporthal (waterbar Farys) en ter hoogte van de Olmstraat
(water). Nadat elke deelnemer zijn afstand gelopen heeft, is er in de uitloopzone ook nog een
drankje en een banaan voorzien.

13 Varia
▪
▪

▪

Elke deelnemer verklaart bij zijn inschrijving in goede gezondheid te verkeren.
Elke deelnemer verklaart zich sportief te gedragen volgens de algemene regels van de
fair play. Indien deze geschonden worden, dan heeft de organisatie het recht om een
deelnemer te diskwalificeren.
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film,
video e.d. voor promotionele doeleinden van de ATS Run Merelbeke zonder daarvoor
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▪
▪
▪
▪
▪

▪

vergoeding te claimen. Indien hier een bezwaar tegen is, dan kan dit via mail gemeld
worden aan info@atsgroep.be.
Deelnemen aan de ATS Run Merelbeke is op eigen risico en voor eigen
verantwoordelijkheid.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijk gemaakte
kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum vastgelegd worden.
De organisatie kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het zoek
raken van persoonlijke eigendommen.
Bij inschrijving aan de ATS Run worden de contactgegevens van de deelnemer gebruikt
voor communicatie over de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgestuurd aan
derden.
Iedere deelnemer verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en
aanvaardt deze regels.
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