Reglement en privacyverklaring
“De Halve van Ell”.
Reglementering en verklaring omtrent privacy behorende bij de hardloopwedstrijd:
‘De Halve van Ell”.
Reglementering:
• Door in te schrijven voor deelname aan dit hardloopevenement verklaart de
atleet akkoord te gaan met de reglementen en richtlijnen van de organisatie.
• Organisatie: LG De Grenslaupers, Stramproy.
• Feitelijke organisatie: commissie van vrijwilligers uit de vereniging.
• De Halve van Ell is een hardloopevenement, waarbij de deelname open staat
voor wedstrijdatleten en recreanten.
• Er is geen deelnemerslimiet gesteld voor dit evenement.
• Bij grote deelnemersaantallen zal overgegaan worden tot het gescheiden laten
starten van de diverse afstanden.
• Inschrijving gebeurt vooraf middels de website www.inschrijven.nl. Gestaffeld in
2 fasen. Uitslagen worden bekendgemaakt via www.uitslagen.nl . De
tijdregistratie en uitslagverwerking verloopt via www.stopwatch.nl.
• Na-inschrijving is niet mogelijk op de wedsstrijddag. De voorwaarden voor
inschrijving worden door de organisatie bepaald.
• Deelname aan de halve van Ell gebeurt geheel op eigen risico.
• De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte,
blessure, overlijden van deelnemers, of verlies of diefstal van bezittingen.
• De organisatie wijst ook met nadruk op de mogelijkheid van onderkoeling of
oververhitting tijdens de wedstrijd.
• Deelnemers dienen voorzien te zijn van een geldig startbewijs en dat zichtbaar
te dragen op de voorzijde van hun sportkledij.
• Deelnemers dienen de chip voor de tijdregistratie op hun schoen te bevestigen
volgens de richtlijnen van tijdsysteembeheerder.
• Deelnemers dienen zorg te dragen voor:
o Een goed lichamelijke conditie, toereikend om de gekozen afstand tot een
goed einde te brengen;
o Een goede voorbereiding op de deelname aan het evenement;
o Goed zittende kleding en adequaat schoeisel ten behoeve van de
deelname. Kleding mag niet aanstootgevend zijn.
o Goede voeding en drinken voor zover dat voor de wedstrijd noodzakelijk
is;
o in kennis stelling van de organisatie bij voortijdig beëindigen van het
loopevenement.
• Leeftijdslimieten voor deelname:
o Halve marathon: minimumleeftijd 18 jaar
o ±12½ km: minimumleeftijd 16 jaar
o ±8 km: minimumleeftijd 14 jaar
• Als van deelname wordt afgezien, of als de deelnemer niet aan de start
verschijnt, of de wedstrijd voortijdig beëindigt, dan wordt geen inschrijfgeld
gerestitueerd (geheel of gedeeltelijk) met uitzondering van volgende situaties:
o Bij afgelasting van de wedstrijd door de organiserende
vereniging/commissie (zeer slechte weersomstandigheden, natuurrampen,
grote calamiteiten);
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o Bij afgelasting door een autoriteit van buiten de organisatie (gemeente,
overheid, e.d.)
Afhankelijk van de reeds gemaakte kosten bepaalt de organisatie bij
gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijfgelden de hoogte van het terug te
betalen bedrag. De ingeschreven deelnemers worden hierover tijdig na
afgelasting geïnformeerd.
Indien voorinschrijver door ernstige omstandigheden verhinderd is om aan het
evenement deel te nemen en restitutie of terugbetaling van inschrijfgeld
verlangt, dient dit minimaal 3 weken vóór aanvang van het evenement bekend
te zijn gemaakt bij de organisatie. In alle andere gevallen wordt tot inning
overgegaan.
Deelname van wheelers is toegestaan. Gedeelte van het parcours is echter
onverhard.
Het meenemen van een hond op het parcours is toegestaan , mits goed
gehoorzamend dier, aangelijnd en in goede conditie om de afstand af te leggen.
De begeleider dient voor goede verzorging van de hond vóór, tijdens en na het
evenement zorg te dragen.
Maximaal aantal toegestane honden op parcours: 20.
Het is deelnemers niet toegestaan om:
o Afval op straat te deponeren;
o Zich aanstootgevend te gedragen,
o Aanstootgevende kledij te dragen;
o Zijn of haar politieke gezindheid op enigerlei wijze te uiten;
o Reclamevoorwerpen bij zich te hebben of reclame-uitingen te doen zonder
toestemming van de organisatie.
Parkeren is toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen in de buurt van de
inschrijflocatie en de directe of verdere omgeving daarvan. Parkeren op het
parcours is niet toegestaan. In alle gevallen dient men de bebording óf de
aanwijzingen van de parkeerwachten op te volgen.
Deelnemers dienen de aangegeven route te volgen en mogen daar niet van
afwijken. Indien de jury dit laatste wél constateert, wordt men van verdere
deelname uitgesloten.
Aanwijzingen van organisatiemedewerkers, politie en/of verkeersregelaars
dienen opgevolgd te worden.
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn
en blijven van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Voor de deelnemers aan de ± 8 km zijn bekers voor de nrs 1, 2 en 3 (m / v)
beschikbaar. Prijsuitreiking is tussentijds in de nabijheid van de finish of op
pleintje voor secretariaat.
Voor de deelnemers aan de ± 12,5 km zijn bekers voor de nrs 1, 2 en 3 (m / v)
beschikbaar. Prijsuitreiking is tussentijds in de nabijheid van de finish of op
pleintje voor secretariaat.
Voor de deelnemers aan de halve marathon zijn geldprijzen beschikbaar voor de
categorieën:
M sen
V sen
Nrs. 1, 2 en 3
M 30 t/m 39
V 30 t/m 39
Nrs. 1, 2 en 3
M 40 t/m 49
V 40 t/m 49
Nrs. 1, 2 en 3
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M 50 t/m 59
V 50 t/m 59
Nrs. 1, 2 en 3
M 60 en ouder
V 60 en ouder
Nrs. 1, 2 en 3
Categorieën worden niet samengevoegd. Er is geen minimum of maximum
aantal deelnemers per categorie vastgesteld.
Tijdslimieten diverse afstanden:
o halve marathon 150 minuten (2½ uur)
o 12,5 km: 90 minuten (1½ uur)
o 8 km: 60 minuten (1 uur)
Prijsuitreiking halve marathon is ong. 30 minuten na aankomst laatste
deelnemer.
Winnaars van tombolaprijzen en/of bekers, dan wel geldprijzen dienen bij de
uitreiking persoonlijk aanwezig te zijn. Er worden geen prijzen nagezonden of
aan derden meegegeven. Organisatie hanteert de stelling dat ook de
prijsuitreiking een essentieel onderdeel van het evenement is.
De organisatiegroep van de halve van Ell behoudt zich het recht voor om
starttijden te wijzigen, de route aan te passen, afstanden in te korten of het
evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten c.q. in te korten.
De organisatie draagt er tevens zorg voor, dat dit reglement voldoende bij elke
deelnemers bekend is. Dat zal gebeuren via:
o Plaatsing op de website
o Verwijzing via het inschrijfformulier
o Na opvraging via secretariaat@degrenslaupers.nl of
halvemarathon@degrenslaupers.nl of info@degrenslaupers.nl als fysiek
document (pdf-format) toezenden aan de deelnemer, belanghebbende.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.
Dit reglement kan gewijzigd/aangepast worden. Raadpleeg daarom altijd
regelmatig de website voor de nieuwste versie.

Privacy
• De Halve van Ell organisatie respecteert uw privacy. Persoonsgegevens worden
in overeenstemming met recht en wetgeving beschermd ten behoeve van uw
privacy.
• Gegevens worden nooit aan andere partijen verkocht of ter beschikking gesteld
ten behoeve van reclame- of andere doeleinden.
• Gegevens worden alleen door daartoe binnen de vereniging gerechtigden
gebruikt ter communicatie met de deelnemers, voorinschrijvers, ex-deelnemers.
• Mocht u uitgeschreven willen worden uit de communicatielijsten, meld u dan af
via secretariaat@degrenslaupers.nl of halvemarathon@degrenslaupers.nl.
• U behoudt het recht op inzage, verbetering of verwijdering van uw gegevens.
Daarvoor kunt u contact opnemen met LG De Grenslaupers, Jan Mennenstraat
31, 6088HX Roggel, secretariaat@degrenslaupers.nl of
halvemarathon@degrenslaupers.nl.
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Door in te schrijven en deel te nemen aan de wedstrijden verklaart atleet
akkoord te gaan met het gebruik van van hem / haar / x gemaakt beeld- en
eventueel geluidsmateriaal tijdens, vóór en ná de wedstrijd voor publicitaire
doeleinden of reclame-uitingen van en voor de organisatie van de halve van Ell,
niet voor externe partijen en commerciële instellingen. Dit materiaal zal via
linken naar daartoe beschikbare websites gepubliceerd worden en openbaar
toegankelijk zijn.
Opnamen zullen nooit doorverkocht worden ten behoeve van commerciële
doeleinden.
Auteursrecht van de opnamen berust bij de maker(s). Zonder uitdrukkelijke
toestemming van de maker mag beeldmateriaal nimmer gebruikt worden voor
publicitaire doeleinden (denk aan social media, perspublicaties, radio, tv e.d.)
De verkregen gegevens via inschrijving en beeldmateriaal worden volgens de
wettelijke richtlijnen bewaard voor de daarbij behorende maximale termijnen.
Daarnaast kan beeldmateriaal langer bewaard worden voor archiefdoeleinden.

Stramproy,
1e versie 25 mei 2018
2e versie 07 september 2022.

Versie 7 september 2022

Pagina 4 van 4

