De Vrijstad Vianen loop wordt georganiseerd door Stichting Vrijstad Vianen Loop. Zij
heeft als doel om door middel van het organiseren van sport/ beweeg activiteiten en
bewustwordingsprogramma’s de inwoners van de gemeente Vianen stimuleren een
gezonde leefstijl aan te nemen.
AANSPRAKELIJKHEID;
Deelname aan de Vrijstad Vianen Loop geschiedt geheel voor eigen risico. De
organisatiecommissie, noch de haar ondersteunende personen en instellingen, kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade en/of letsel als gevolg
van deelname aan het evenement.
REGLEMENT VRIJSTAD VIANEN LOOP
1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het
reglement.
2. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat het parcours, met
uitzondering van het parcours van de Jeugdloop, niet geheel autovrij is.
3. Deelnemen aan de Vrijstad Vianen loop geschiedt geheel voor eigen rekening en
risico.
4. De startnummers dienen zodanig op de borst gedragen te worden dat ze goed
leesbaar zijn.
5. Inschrijving voor de Vrijstad Vianen Loop is persoonsgebonden. Het startnummer
is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen
manier en na betaling van een overdrachtsvergoeding.
6. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke
eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten
gevolge van grove schuld van de Stichting.
7. De LIMIET op de 10 kilometer bedraagt 1 uur 30 minuten.
De LIMIET op de 5 kilometer bedraagt 45 minuten.
8. De organisatie houdt zich het recht voor deelnemers waarvan, naar mening van
de organisatie, de verwachting is dat zij buiten de limiet zullen finishen uit de race
te nemen.
9. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de
wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere)
deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
10. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven is, en in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
11. Het is niet toegestaan met een buggy, babyjogger of ander babyvervoermiddel de
wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee
te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of
meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van
de Stichting.
12. Deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben,
indien de incasso al geschied is, geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
13. Deelneming aan de Vrijstad Vianen Loop is alleen mogelijk onder eigen naam en
het met die naam corresponderende startnummer.

14. Deelnemers die niet aan de eisen van het reglement voldoen worden
gediskwalificeerd. De naam en tijd van de gediskwalificeerde wordt niet
opgenomen in de klassementen.
15. De uitslagen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (netto tijd).
16. Deelname aan de Vrijstad Vianen Loop staat alleen open voor hardlopers. Het is
niet toegestaan aan de Vrijstad Vianen loop deel te nemen per rolstoel, wheeler
etc.
17. De deelnemers gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis in
druk, op foto, film, video en dergelijke (bijvoorbeeld op internet) voor promotionele
doeleinden van de Vrijstad Vianen Loop zonder daarvoor vergoeding te kunnen
claimen.
18. De organisatie van de Vrijstad Vianen Loop behoudt zich het recht voor de route,
start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de Vrijstad Vianen Loop
geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme
weersomstandigheden, overmachtsituaties of andere calamiteit(en), waarbij dit in
redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat dan
geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van de
(im)materiële schade. In geval van afgelasting in verband met het voorgaande,
c.q. overmacht, zal geen nieuwe datum worden vastgesteld.
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting of
wedstrijdleiding.
REGLEMENT DEELNAME BEDRIJVENKLASSEMENT
1. Deelname staat open voor bedrijven en andere instellingen.
2. Ieder team dient in het bedrijvenklassement uit te komen onder de naam van
het bedrijf dat het vertegenwoordigt. Indien meerdere teams namens een
bedrijf deelnemen, dienen zij van elkaar onderscheiden te worden door
toevoeging van een nummer aan de bedrijfsnaam, te beginnen met 1 en
oplopend met telkens 1. Ieder team kan zijn naam vooraf laten gaan door een
product- of sponsornaam.
3. Naast de onder 2 omschreven officiële naam kan ieder team een "alias"
opgeven. Deze naam zal naast de officiële naam gehanteerd worden bij de
prijsuitreiking ter verduidelijking van de identiteit van de genummerde teams
en op de website.
4. Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen. Van een team
mogen zowel werknemers als niet-werknemers deel uit maken. Alle leden van
een team lopen dezelfde afstand. Een team schrijft dus in voor de 5 kilometer
of de 10 kilometer.
5. De teamscore wordt bepaald door optelling van de tijd van de eerste 4
binnengekomen deelnemers van dat team.
6. Winnaar van de bedrijvenloop van de betreffende afstand is het team met de
laagste teamscore. Er zijn voor alle afstanden bekers voor de eerste drie
teams.
7. De inschrijfprocedure is als volgt:
Deelnemende teams dienen zich zo spoedig mogelijk aan te melden via het
Inschrijfformulier op onze site www.vrijstadvianenloop.nl. (niet wachten tot het
team "vol" is of alle deelnemers bekend zijn). Daarna krijgt de teamleider (m/v)

informatie over de wijze van inschrijving van de teamleden. De
persoonsgegevens van de teamleden moeten worden ingevuld op de manier
zoals vermeld in de informatie die de teamleider ontvangt.
8. De tijdregistratie vindt plaats met behulp van een chip bevestigd aan de
achterkant van het startnummer.
9. Van deelnemers, die om wat voor reden dan ook zonder startnummer lopen of
deze niet op de juiste manier dragen, kan geen tijd vastgesteld worden. Zij
krijgen voor de bedrijvenloop geen eindtijd toegekend.
10. De deelnamekosten voor teams zijn: € 175,-- per team. Dit bedrag is inclusief
een teamfoto die naar het bedrijf wordt gemaild, medaille bij de finish, Vrijstad
Vianen Loop running Shirt per deelnemer en 2 consumpties per deelnemer.
Daarnaast zullen de namen van de deelnemende bedrijven meerdere malen
worden omgeroepen en bestaat de mogelijkheid tot het plaatsen van een
banner langs het parcours.
11. Iedere deelnemer kan slechts voor één bedrijfsteam uitkomen.
12. Verder is het Reglement van de Vrijstad vianen loop ook van toepassing op
het bedrijvenklassement. Dit reglement is te vinden op de site van de vrijstad
vianen loop.

