Reglement Smartathon 25-10-2020
De organisatie organiseert dit evenement in een speciaal tijdperk. Dit om de lopers te kans te geven
alsnog wedstrijd te kunnen lopen. Evident is het echter niet. Dit impliceert dat er uitzonderlijke
maatregelen worden genomen. We verwachten hier zeer strikte opvolging van.
Elke medewerker heeft het recht deelnemers EN supporters zonder waarschuwing te verzoeken de
wedstrijd te verlaten bij het overtreden van de regels. Dit geldt vanaf aankomst op de plaats van het
evenement tot het vertrek terug naar huis, dus niet enkel tijdens de wedstrijd. Keep in mind: een
supporter die de regels overtreedt, brengt deelname van de bijhorende atleet in gevaar.
Wij trachten echter zoveel mogelijk in te zetten op het loopcomfort bij de wedstrijd zelf.

1. De Minimumleeftijd voor deelname aan de halve marathon is 16 jaar. Voor de volledige
marathon is dit 18 jaar.

2. Deelname is pas rechtsgeldig als het inschrijvingsformulier correct en volledig is ingevuld en
de betaling tijdig werd uitgevoerd. Er zijn geen dag inschrijvingen mogelijk. Inschrijvingen
zijn steeds op naam en kunnen NIET worden doorgegeven. Er is ook geen optie meer
mogelijk om de wedstrijdafstand te wisselen.

3. Deelnamerecht: eigen clubleden (Smart-Sport & Roba) krijgen hierbij voorrang, alsook lopers
die in 2020 een testing hebben gedaan bij Smart-Sport en inwoners van Sint-Gillis-Waas. Op
7 september 2020 gaan de algemene inschrijvingen open. Hierbij zal een loting deelname
bepalen. Op 25 september 2020 sluiten de inschrijvingen en zal de definitieve deelnamelijst
gepubliceerd worden.

4. Privacy: De gegevens verzamelt via het inschrijvingsformulier zullen 14 dagen worden
bewaard door de organisatie. Dit om contact opsporing indien nodig mogelijk te maken. Wie
het inschrijvingsformulier tekent, stemt hiermee in.
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5. COVID-19.
De algemene regels van de overheid blijven van toepassing!
Met nadruk op:
- AFSTAND HOUDEN (1,5m) indien mogelijk.
- HOEST- EN NIESHYGIENE verzorgen.
- KOM NIET BIJ HET VERTONEN VAN SYMPTOMEN.
- HANDEN ONTSMETTEN: ER ZIJN VERSCHILLENDE DISPENSERS BESCHIKBAAR.
- MONDMASKER DRAGEN IN DE AANGEDUIDE ZONES.

5.1 De organisatie zal tijdig het verloop van de start- en finishprocedure communiceren. Dit
omvat exacte tijden van waar de atleten zich wanneer juist moeten bevinden (wachtzone -->
nummer afhalen --> startzone). Zo zal de startzone slechts 20 min voor de start van een
wedstrijd toegankelijk zijn, enkel voor de atleten. Wie zich buiten een toegelaten zone begeeft,
zal uit de wedstrijd worden gezet.
5.2 Het gehele start- en finishgebied is uitsluitend voor deelnemende atleten. Supporters zijn er
NIET toegelaten. Ook op het parcours wensen wij een minimum aan supporters. De gemeente
behoudt het recht het evenement te annuleren als dit niet veilig kan verlopen. Het ligt dus in
jullie eigen handen. Kom bij voorkeur ALLEEN naar het evenement (of carpool met andere
lopers).
5.3 In het gehele start- en finishgebied geldt mondmaskerplicht tot en met in de startboxen.
Ook de start zelf verloopt met mondmaskerplicht. Geen mondmasker = diskwalificatie. Na 100m
lopen staan voldoende vuilbakken om de mondmaskers in te werpen.
5.4 Er zijn GEEN kleedkamers en douches ter beschikking, omkleden dient dus aan eigen wagen
te gebeuren.
5.5 Er is GEEN plaats voorzien om tassen te bewaren.
5.6 Er worden WEL toiletten voorzien in de start/finishzone. Hier gelden ook de geldende
richtlijnen van handen ontsmetten!
5.7 Er zijn WEL drankposten voorzien op het parcours, dit om de 7 km. Dit zullen gesloten flesjes
water zijn. Geen sportdrank of andere voeding verkrijgbaar omwille van de maatregelen.
5.8 Deelnemers uit het buitenland, zullen afhankelijk van de kleurencode van hun land verplicht
een nasal swap test moeten uitvoeren exact 2 dagen voor de wedstrijd. De organisatie zal deze
deelnemers hiervoor contacteren.
5.9 Elke instructie van een medewerker zal onmiddellijk worden uitgevoerd.
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5.10 Bij de finish van elke deelnemer zal er door onze medewerkers worden verzocht rustig door
te stappen volgens de aangegeven route. Dit om het finishgebied vrij te maken aangezien jullie
zonder mondmasker toekomen. Medewerkers leiden jullie naar de ruimte waar jullie
borstnummer wordt ingeruild voor een goodiebag. In deze goodiebag zit o.a. een bedrukt
mondmasker verpakt ter aandenken van jullie wedstrijd in het ‘coronatijdperk’. Dit ter
vervanging van een standaardmedaille. Het is de bedoeling dit onmiddellijk op te zetten en zo
verder de instructies te volgen om het finish- en evenementzone te verlaten richting wagen.
5.11 Er worden geen drank- of eet standen voorzien in het finishgebied. Wel zal de organisatie
zorgen voor een drankbon in elke goodiebag. Deze zal uit verschillende handelszaken komen om
zo de deelnemers te verspreiden. Eens terug bij de wagen kan er omgekleed worden en is men
vrij te gaan waar men wil volgens de richtlijnen van de overheid. Een lijst met drank- en
eetgelegenheden zal worden gepubliceerd op de facebookpagina.

6. Parcours.
6.1 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen parcourskennis. Het parcours
zal op voorhand worden kenbaar gemaakt op onze facebook pagina. Net als uithangen in het
startgebied. Een Gpx-file is beschikbaar op aanvraag.
6.2 De organisatie verbindt zich er toe het parcours zo veilig mogelijk te maken in
samenspraak met de gemeente. Deze gesprekken zijn nog lopende. Uiteraard is onze wens
een compleet verkeersvrij parcours maar voorlopig kunnen we dit nog niet garanderen.
Gemeentelijke procedures nemen tijd in beslag. Hierdoor rekenen we sowieso op
verantwoordelijkheid en begrip van elke atleet tijdens de wedstrijd. We communiceren hier
uiteraard zo snel mogelijk over. De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving,
zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op
het gehele parcours van kracht.
6.3 De halve marathon bestaat uit 1 lus. De hele marathon doorloopt het parcours 2x.
6.4 Er worden GEEN fietsers toegelaten op het parcours. Op deze regel zal zeer streng
worden toegezien door organisatie en politie. Overtreders riskeren dat hun atleet uit de
wedstrijd wordt gezet en bovenop riskeren zij een proces-verbaal voor het overtreden van
de verkeersregels binnen het evenement. Supportersplaatsen zullen worden aangeduid op
onze facebookpagina.
6.5 De organisatie zorgt voor waterbevoorrading met flesjes met gesloten dop. Elke
deelnemer mag per doorkomst aan een post 1 flesje nemen. Opnieuw zal er zeer streng
worden toegezien dat er geen flesjes op de grond worden gegooid, dit geldt ook voor eigen
gels/verpakkingen. Zonder verwittiging betekent dit uitsluiting van de wedstrijd. Langs het
parcours staan verschillende medewerkers verspreid die dit in de gaten houden en de
nummers van overtreders noteren. Wij danken de gemeente voor hun ongelooflijke
medewerking op zo’n korte termijn en willen hiermee het respect benadrukken voor het
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grondgebied en milieu. Na elke bevoorrading zullen meerdere vuilbakken staan! Alsook aan
verschillende km borden.

7. Inschrijvingen zijn steeds op naam en kunnen NIET worden doorgegeven. Er is ook geen
optie meer mogelijk om de wedstrijdafstand te wisselen.
8. Startnummers. Ook hier vermijden we dat er een grote massa samen komt door de
nummers NIET op de dag zelf beschikbaar te stellen. Door de samenwerking met
RUNNERSLAB kan er in de week van 12 tot en met 17 oktober het nummer worden
afgehaald tijdens de openingsuren. LET OP: wil je ook de winkel zelf betreden voor de laatste
voorbereidingen te kunnen treffen, maak dan zeker een afspraak op voorhand. Bij het
inschrijvingsformulier dien je de vestiging aan te duiden waar je om het nummer zal gaan.

9.

De organisator kan op grond van overmacht op laat tijdstip besluiten het evenement geen
doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden
vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats. In dit geval zal er de
keuze worden gesteld voor de deelnemers: restitutie van 50% van Inschrijvingsgeld OF
overdracht van startbewijs naar de editie in 2021. De organisator is niet aansprakelijk voor
door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht
afgelast moet worden.
Addendum volgens artikel 17 en de federale overheid: de wedstrijd werd op aangeven van
de gouverneur afgelast en verplaatst naar maart 2021. Geen restitutie meer mogelijk door
deze zeer uitzonderlijke omstandigheden. Tegoedbonnen worden voorzien voor alle
deelnemers.
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-annuleringvan?fbclid=IwAR2pVg2qT1vaOqY3V_j16l4BMjMmXHbQz82b9QqNHNz_tP4arTMNAPiFmRg

10. Aansprakelijkheid. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk
voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de
deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen
opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige
schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De
deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door
zijn deelname aan het evenement. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat
deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat
hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training voldoende heeft voorbereid op het
evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband
met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren. De deelnemer vrijwaart
de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van
een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van
aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De deelnemer vrijwaart de organisator voor
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aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname
aan het evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te
rekenen opzet of grove schuld.

11. De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.
De deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het desbetreffende startvak
aanwezig te zijn.

12. De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende
deelnamenummer is vermeld. De deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere
er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.
Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn versterkt door
de organisator. Bij niet opvolgen kan tot diskwalificatie worden overgegaan. De organisator
neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen
zijn.

13. Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, wordt in de uitslag opgenomen. Een deelnemer
heeft hier geen recht op indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement of buiten de
tijdslimiet de aankomst overschrijdt. Tijdslimieten zijn: 4u45 voor de marathon en 2u45 voor de
halve marathon.

14. 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 de deelnemer er op grond van de gewijzigde uitslag geen recht meer op
heeft.

15. Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor de laatkomers niet mogelijk om van start
te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet
worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer. Het begin uur van de wedstrijden is als volgt:
marathon 9:30u, halve marathon 10:15u. Deelnemers die zich na vrijgave van het parcours nog
op het parcours bevinden, mogen de wedstrijd uit lopen maar op eigen risico en met in acht
name van de verkeersregels.

16. Podium. Er wordt podium voorzien voor de top 3 mannen en vrouwen bij elke wedstrijd.
Prijzen worden nog bepaald. Het podium zal plaatsvinden ongeveer 10 minuten na aankomst
van de 3e plaats en geschiedt in het finishgebied zelf. Helaas kunnen we geen podium voorzien
voor verschillende categorieën. Wel zullen we een attentie opsturen naar de top 3 +35 en + 50.
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17. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. De
organisatie heeft het recht ten aller tijden het reglement aan te passen aan nieuwe richtlijnen
vanuit de overheid.

